
Uv BAN NTIAN DAN 
THANH PHO BA NANG 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHTA VIT NAM 
Bc 1p  - Tu' do - Hinh phüc 

S& AA /KH-UBND Dà Nng, ngày .12 tháng ?- nám 2022 

KE HOACH 
To chü'c Hi nghj kêt ni cong nghip h trq thành ph Ba Nng nãm 2022 

Thirc hin Quyk dnh s 593/QD-UBND ngày 01 tháng 3 näm 2022 cüa 
UBND thành ph Dà Nng ban hành Chwng trInh Xüc tin d.0 ti.r 11am 2022 
cüa thành ph Dà Nng và Kê hoach so 185/KH-UBND ngày 26 tháng 10 nàm 
2021 cüa UBND thành phô Dà Nng ye vic phic hôi và tang trithng kinh té - 
xä hi thành ph trong bi cãnh thIch irng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua 
djch COVID- 19, UBND thành phô Dà Nng xây dirng Kê hoach t chüc Hôi 
nghj kt ni cong nghip h trg thành phô Dà Nng nAm 2022 vói các ni dung 
cii th n}n.r sau: 

I. MUC D'CH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Khuch truo'ng và khuyn khIch các doanh nghip du tir, phát trin 
cong nghip và cong nghip h trçi trên dja bàn thành ph Dà Nng và tinh 
Quáng Nam; khu vrc min Trung - Tây Nguyen và Ca nuc; 

- Tao diu kin d các doanh nghip san xut cong nghip, dc biêt là 
doanh nghip san xuAt san phâm cong nghip h tr hqp tác, lien k&, chia sé 
thông tin, kinh nghim diêu hành, quán 1 và phát trin; dông thai thüc dy lien 
kt gi&a các doanh nghip cOng nghip h trçY vfd các doanh nghiêp san xut, 1p 
rap lin, các tp doân da quôc gia, các nba du tu nuic ngoài d thâm nhap vào 
chui cung 1rng toàn cu; 

- Hinh thành chui lien kt cung üng - san xut - tiêu thçt san phm hang 
hóa, tao  kênh tiêu th các san phâm On dnh, bn vüng vói san phm da dng, 
chit luçmg cao, giá thânh hçp 1 và có tInh cnh tranh trong bôi cánh hôi nhap 
kinh t quc th. 

2. Yêu câu 

- Chung trInh ducic t chic nhm dáp üng nhu cu và mang 1i lyi Ich 
thit thrc cho doanh nghip; duy trI và phát trin các mi quan h hçrp tác, lien 
kt sau chuing trInh; tao  dng lrc kIch thIch phát trin, mó' rng san xut, tang 
giá tr san xut Cong nghip h trçl cüa thành phô Dà Nng va các tinh, thành 
trong Ca n1thc; 

- Co sr phi h9p ch.t ch, dng b5 giia các cp chInh quyn, các ca quan 
quân l nhà nuóc 0 Trung ucing và dia phu'crng; các SO', ban, ngành; các Hôi, 
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Hip hi thãnh phô Dà N.ng và sir huô'ng 1rng tham gia tIch circ cüa cong  dng 
doanh nghip; 

- Cong tác to chtrc, phiic vii Hi nghj phái dam bào thi& thirc, hiu qua, 
an toàn và có giãi pháp phông, cMng djch COVID-19 phü hcp vói các quy djnh 
hin hành cña pháp 1ut. 

II. THI GIAN, DJA DIEM, H!NH TIIIJ'C TO CI1IC VA THANH 
PHAN THAM D 

1. Thôi gian dir kiên: Ngày 03/11/2022 (thir Nàm). 

2. Dja dim diy kin: Khách san Nalod, 192 Vô Nguyen Giáp, qu.n Sm 
Trà, thành ph Ba Nng hoc Khách san  4-5 sao có khu tin sãnh phü hp trung 
bay. 

3. HInh tht'rc to chüc: Trrc tip. 

4. Co quan thirc hin: 

- Ca quan chi dao:  UBND thânh ph Ba N.ng - B COng Thiicmg; 

- Ca quan to chirc: S COng Thucmg thânh phé Ba Nng; 

- Ca quan phéi hqp: Ban Quán 1 Khu cong ngh cao và các khu cOng 
nghip Ba Nng, Ban Xiic tiên và H trçi dâu tu, S Ngoai vu và các sâ, ban, 
ngành lien quan. 

5. Chü trI Hi nghj 

Lanh ctao thành phô Ba Nng - Lãnh dao  Bô Cong Thuang. 

6. Thành phân tham thy 

Dr kin khoãng 300 - 400 ngi1i, gm có: 

- Mi Lãnh dao  B COng Thuang; 

- Länh dao Cc Cong nghip, Cic Cong Thuang dja phuong, Van phông 
Bô Cong Thixo'ng tai  Ba Nng, Van phàng Ciic Xiic tiên thuang mai tai thành 
ph Ba Nng, Trung tam h trcY phát triên cOng nghip (IDC), Trung tam K5 
thuat h trçi phát trin cOng nghip khu vrc phia Nam (IDCS); 

- Dai din Lãnh dao  UBND thành ph Hâi Phông và UBND tinh Quãng 
Nam; 

- Di din So' COng Thuong, Trung tam Khuyn công/Xüc tin Thuong 
mai các thành ph trçlc thuc Trung uang (Ha Ni, thành ph HO Chi MinE, Hài 
PhOng, Cn Tha), các tinh Min Trung - Tây Nguyen va cac tinh khác: Dr kin 
25 tinh, thânh; 

- Dai din Lãnh dçto: Van phOng Doàn di biêu Quc hi và HDND thành 
pM Ba Nng, Van phông UBND thành phO, So' Ngoi vii, Ban Xñc tin và H 
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trçY d.0 tu thành pM Dà Nng, Ban Quân 1 Khu cong ngh cao và các khu cong 
nghip Dà Nng; các s&, ban, ngành; UBND các qun, huyn; 

- Dti din Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam Chi nhánh Dà Nng và mt s 
ngân hang thucrng mi trên dja bàn thành phô; Qu5 Du tu phát trin thành pM Dà 
Nng; 

- Di din Hip hi doanh nghip cong nghip M trçi Vit Nam; Hip hi 
cOng nghip ô to Vit Nam; Lien minh M trg Cong nghip Vit Nam (VISA); 
Lien hip các hi khoa hçc và lc thut thành phô; Phông Thucmg mi và Cong 
nghip Vit Nam Chi nhánh tai  Dà Nng (VCCI Dà Nng); các Hi, Hiêp hôi 
doanh nghip trén dja bàn thành phô Dà Nng; 

- Dai din Lãnh d.o các doanh nghip cong nghip M trçY; các doanh 
nghip san xut, 1p rap ô to, các '°ai may moe, thiêt bj khác và các doanh 
nghip cong nghip khác có lien quan trên dja bàn thành phô Dà N.ng, thành 
pM Hãi PhOng, tinh Quáng Nam, các thành pM trirc thuc Trung i.ro'ng và các 
tinh, thành khu vtrc Min Trung - Tây Nguyen và môt so tinh khác; 

- Dai din các nhà du tu, doanh nghip nuc ngoài lien quan; 

- Phóng viên báo, dài Trung uang và da phuang. 

Ill. CHII(ING TRINTI HQI NGH (DIi MEN) 

Chuang trInh Hi ngh (d1x kin) gm các ni dung nhu sau: 

1. Hii ngh kt Mi cong nghip M trq thành phô Dà Nng Ham 2022 

a) Ten Hi nghj: Hi nghj kêt Mi cong nghip M trg thành pM Dà Nng 
nàm 2022. 

b) Thô'i gian: Tir 8 gi 00 dn 11 gi 30 phüt. 

c) Chtro'ng trInh Hi ngh 

- Tuyên M i do, gii thiu dai  biu (MC); 

- Phát biu khai mac  Hi nghj cUa Länh dto thành pM Dà Nng; 

- Phát biu chào m'rng Hi nghj cüa Lãnh dao  B Cong Thucmg; 

- TrInh chiu video clip gi9i thiu tInh hInh san xut cong nghip và cOng 
nghip M trg tai  thành pM Dà Nng; 

- Phát biêu tham 1un cüa Ciic Cong nghip - B Cong ThuGng "Chinh 
sách phát trin cong nghip chê biên chê tao  và cong nghip M trg qMc gia"; 

- Phát biu tham 1u3n  cüa Sâ Cong Thuong thành pM Dà Nng "ChInh 
sách phát trin cong nghip M trçi t?i  thành phô Dà Nng"; 

- Nghi giái lao. Mi dai  biu tham quan các bànlgian tiiing bay san phm 
cong nghip M trçi; các chi tiêt, linh kin ph tüng cn tim don vj cung ing cho 
các doanh nghip san xut, lap rap o tO, các loai  may moe, thiêt bj khác và các 
hInh nh, tài lieu quàng bá doanh nghip; 
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- Phát biu tham 1un cüa S& Cong Thuang thânh ph Hâi Phông "Kinh 
nghim thu hut dâu tu, phát triên cong nghip chê biên ch tao  và cong nghip 
h trçY tai  thành ph Hài Phông"; 

- Phát biu tham 1u.n cia Sâ Cong Thucmg tinh Quâng Nam "Kinh 
nghim thu hct du tii, phát triên cong nghip chê biên ch tao  và cong nghip 
ho trç tai  tinh Quàng Nam"; 

- Phát biu v thu cu hçrp tác, phát trin cüa các don vj/doanh nghip 
trong linh vçrc cOng nghip h trg; 

- K k& hçip tác giaa các doanh nghip/dcm vj; 

- Tiêc chiêu dãi. 

2. Trtrng bay, giri thiu san phãm; kt nôi k kêt hçrp dng cung frng, 
tiêu thii san phâm 'diên ra song song vài Hi nghj kIt nó'i cong nghip ho trq 
thành phI Dà Náng nám 2022) 

Các doanh nghip/don vj tham gia tarng bay các san phm, hInh ãnh, tài 
1iu d quãng bá, giói thiu, chào hang. Dr kin s 1uçmg khoáng tir 70 - 100 
bànlgian trixng bay. Các doanh nghip/dcm v gp gc giao luu, trao di tr1rc tiêp 
hoc k& ni hçrp tác, k kt hcip dng, thOa thun ghi nhór cung i'rng, tiêu thii san 
phm... thông qua dãng k thu cu và ducic Ban T chüc giéd thiêu, h trçi. 

a) Thôi gian: Tii 7 gi? 00 dn 15 gii 00. 

b) San phm, hunh ãnh, tài lieu tru'ng bay 

Phân àm 02 khi: 

* Khli doanli nghip cong nghip ho trçr trong nithc cin tim khách 
hang tiêu thj san phm: 

- San phm trung bay gm có: San phm cong nghip h trcy cüa các 
doanh nghip dã và dang san xut tai  Vit Nam; 

- Hinh ành, tài 1iu quãng ha doanh nghip, don vj (hInh ãnh, tài 1iu gii 
thiu v day chuyn cong ngh, nàng 1rc san xut, san ph.m hang hóa...). 

* Khli doanh nghip san xuât, lap rap ô 10, may móc, thilt bj khác cn 
tim ctyn vj cung i'rng linh kin, phi tang 

- San phm trung bay grn có: 

+ San phm, chi tit, linh kin phçi tüng cn tim dan v cung iirng cho các 
doanh nghip san xut, lap rap ô tO, các loai may móc, thiM bi khác; 

+ HInh ânh, tài 1iu quãng bá doanh nghip. 

Ghi c/ia:  Ban T chuc h trçi các b bàn gh d trung bay, giói thiu san 
phrn cho các doanh nghip tham dir Hi ngh. Thèi gian bàn giao: Hoàn thành 
trixc ngày din ra Hi ngh. 
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'IV. TA! LI1U BI BIEU 

1. Các van bàn quy djnE. v chInh sách phát trin cong nghip h tr cüa 
Trung rnmg và thành phô Dà N.ng, Chuang trInh phát triên cong nghip h trçl 
trên dja bàn thành phô Dà Nng giai don 2022-2025 và Quy chê xây dirng k 
hoch, t chtrc thc hin và quàn 1 Chuo'ng trInh phát trin cong nghip h trçl 
trên dja bàn thành phô Dà Nng. 

2. Các bài phát biu tham 1un cüa các ca quan, dan vj ti Hi nghj. 

3. Tài 1iu giói thiu v h. thng san xut cong nghip cüa thànli ph Dà 
Nkg (cac khu cong nghip, cim cong nghip, Khu cong ngh cao, Khu cong 
ngh thông tin t.p trung). 

4. Các hInh ành, tài 1iu quâng bá v các san ph.m cong nghip h trci tai 
thành ph Dà Nng và các da phucmg khác. 

V. KINH Pill THçC fflIN 

1. Kinh phi to chü'c Hi nghj 

Kinh phi t chirc Hi nghj: ti da không qua 634.900.000 dng (B&ng 
chI': Sáu train ba muv'i bdn triu chIn tram ngàn dóng chán,). 

2. Nguôn kinh phi thrc hin 

Si Cong Thuong chii dng sü' di7ing tr ngun d1r toán kinh phi nàm 2022 
du'9'c giao (nguôn kinh phi không tir chü) ti Quyêt dinE sO 4078/QD-UBND 
ngày 18/12/202 1 cüa UBND thành ph EDà Nng d thrc hin và thanh quyt 
toán theo dng quy djnh. 

VI. TO CH1C THIIC HIN 

1. Môi Cue Cong nghip - B COng Thiro'ng 

- Tham mixu chun b bài phát biêu chào müng Hi ngh cüa Lnh dao B 
Cong Thu'ang và bài tham 1un cüa Lãrth do Cc Cong nghip ye "ChInh sách 
phát trin cong nghip ch bin ch to và cong nghip h tr9' quOc gia" tti Hi 
nghj, gri ye S Cong Thuang thành phO Dà Nng truc ngày 30/9/2022 d tng 
hçip, chun bj tài 1iu cho di biêu tham dir Hi ngh; 

- H trg rnà'i các tp doàn da quôc gia, doanh nghip 1ón trong va ngoài 
nithc san xut, 1p rap san phâm cong nghip hoàn chinh và san phm cOng 
nghip h trçY tham dr Hi nghj d ket nOi vôi các doanh nghip san xuât san 
ph.m cong nghip h trçY cüa thành phô Dà Nng và các da phucmg khác; 

- H trç cOng bô thông tin ye nhu c.0 cung mg cüa các doanh nghiêp 
tharn gia HOi  ngh trên các cong thông tin din t1r cia B Cong Thiro'ng, Cuc 
Cong nghip và mt so kOnh thông tin khác nhm tang tInh hiêu qua cüa hoat 
dng k& nOi. 
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2. Sr Cong Thuong thành phO Ba Nãng 

- Tham mini thành 1p  Ban T chirc Hi nghj và T giñp vic Ban T 
chirc dê triên khai to chüc Hi nghj theo ni dung K ho.ch nay; 

- Xây dirng dir toán chi tit th chirc Hi nghj, 1y kin thm djnh ci1a S& 
Tài chInh, hoàn chinh dii toán, trInh UBND thành ph phê duyt và có trách 
nhim thanh, quyt toán kinh phi t chirc Hi ngh theo dung quy djnh; 

- Lp k hoach  và t chirc di cong tác ti mt s tinh, thành d m1i gi 
các thm vj tham gia chucing trInh và trao di v cong tác t chirc, chun bj ni 
dung cho Hi ngh, bao gm: các tinh min Trung (Quáng Nam, Quàng Ngãi, 
BInh Dnh, Khánh Hôa) và các tinh miM Nam (thành phô H ChI Minh, Can 
Thci, Dng Nai, BInE Diicing); 

- Tham mini UBNI) thành phé Dà Nng có van bàn chInh thirc g1ri Bô 
Cong Thuong d mcii Länh do B Cong Thucing chü trI và phát biêu chào 
m&ng tai  Hi nghj; 

- Triên khai mi Sâ Cong Thuong các dta  phuong, các cci quanldcin vj và 
các Hi, }-lip hi doanh nghip thành ph Dà Nng phôi hçip thirc hin; 

- Lam du m& tng hçip danE. sách, thông tin doanh nghip cong nghip 
1p rap san phrn cui cing, doanh nghip cOng nghip h trçi... cüa thành phO 
Dà Nng và các tinh, thành dàng ki tham gia, thông tin nhu cu kêt nOi, có phân 
lo?i theo ngành hang, nhu cu cüa doanh nghip, gri dn doanh nghip có nhu 
câu; 

- Chü trI, phi hçip vci Ban Quàn l Khu cong ngh cao và các khu cong 
nghip Dà Nng và Ban Xüc tin và H trci dâu ti.r xây d1rng video clip trInh 
chiu tai  Hi ngh v .tmnh hInh san xut cOng nghip và cong nghip h trci ti 
thành phO Dà Nng; 

- Phi hçip vi Ban Quàn 1 Khu cOng ngh cao và các khu cOng nghip 
Dà N.ng và Ban Xüc tin và H trg du tu xây dirng tài 1iu giâi thiu ye ht 
thng san xut cOng nghip cüa thành ph Dà Nng (Khu cOng ngh cao, Khu 
cong ngh thông tin tp trung, các khu cOng nghip, ciim cong nghip); 

- Ph& hcip vi S Thông tin và Truyn thông trong cOng tác truyn thông 
và thông tin v Hi nghj; 

- Thi& k, trInh duyt market, backdrop, pano, form Thu mdi, danh sách 
môi, kch bàn; 

- Tong hçp ni dung, in .n tài lieu cho di biu t?i  Hi ngh; 

- Thi& k so d b trI khu trung bay san phm và thông báo cho các tinh, 

thành, doanh nghip biêt; 
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• - Dan dmg khu trixng bay san ph.m, bàn giao cho các tinh, thành, doanh 
nghip thirc hin vic trang tn, trirng bay san phâm; chuân bj trang tn khu vuc 
trung bay, giói thiu san phm; 

- To chirc sr kin theo rnic III K hoch nay; 

- Chü trl chuân bj cong tác hu cn: in thu mYi, hi truYng, teabreak, tiêc 
chiêu dãi, am thanh, ánh sang, tai nghe - cabin, trung bay, biên phiên djch, van 
dng tài trçr,... và các ni dung khác phát sinh ti Hi nghi. 

3. Ban Quãn I Khu cong ngh cao và các khu cOng nghip Dà Nng 

- Chü trI, phi hcTp vói S& Cong Thuo'ng, Ban Xüc tin và H trçi du tu 
và các dan v lien quan xây dimg tài 1iu gith thiu v h tang san xut cong 
nghip cüa thành ph EM Nng (Khu cong ngh cao, Khu cong ngh thông tin 
tp trung, các khu cong nghip, cm cong nghip) và thông tin, hInh ânh quàng 
bá các san phâm cOng nghip h trg; 

- Phi hcp vci S Cong Thuo'ng, Ban Xiic tin va H trçr du tu va các 
dan vj lien quan xây drng video clip trInh chiêu tai  Hi nghj ye tlnh hmnh sn 
xuât cong nghip và cOng nghip ho trV ti thành phé) EM Nng (ni dung clip 
bao gm các thông tin chInh ye các khu cong nghip, Khu cOng ngh cao, Khu 
cOng ngh thông tin t.p trung; tInh hInh san xuât cOng nghip và cOng nghiêp h 
trcl cüa thành ph&...); 

- ChU tn, phêd hcip vâi S& Cong Thuang thu thp thông tin nhu cu cüa 
doanh nghip trong các khu cong nghip, Kbu cong ngh cao và Khu cOng nghê 
thông tin tp trung; 

- D xut danh sách dai biu mcii và xác nhân tham du cüa các doanh 
nghip trong nu&c, doanh nghip có von dâu tu nrnc ngoài (FDI) hoat dng 
trong lTnh vrc cOng nghip h trq và cong nghip 1p rap san phâm cui cüng 
trong các khu cong nghip, Khu cOng ngh cao, Khu cong ngh thông tin tap 
trung tham dr Hi nghj. Phi hcp vó'i S Cong Thuong don tip, huthig dn vi 
trI ngi ci:ia dai  biu tham dir theo sx phân cOng ci:ta Ban To chirc Hi nghj; 

- Phi hcp thông tin, gith thiu doanh nghip tham gia tnmg bay, giâi 
thiu san phm; 

- D xut các cp doanh nghip k& n& k k& t.i Hi ngh. 

4. Ban Xuic tiên vi H trQ dãu tu' thành ph Ba Nng 

- Phi hçxp vâi S Cong Thuo'ng, Ban Quãn 1 Khu cong ngh cao va các 
khu cOng nghip Ba Nng xây dimg video clip trInh chiêu ti Hi nghj v tinE 
hInh san xut cong nghip và cong nghip h trçi ti thành ph Ba Ning; tài lieu 
gith thiu v h. thng san xut cong nghip cüa thành pM Ba Nng (Khu cOng 
ngh cao, Khu cong ngh thông tin tp trung, các khu cong nghip, cim cOng 
nghip) và thông tin, hInh anTi quãng bá các san ph.m cOng nghip M trg; 
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- Phi hçip vri So' Cong Thu'ang thu thp thông tin thu d.0 cifa doanh 
nghip theo sir phân cong c1ia Ban To chirc Hi nghj; 

- Ph& hçrp vo'i So' Cong Thixang don tiêp, hithng dn vj trI ngi cüa di 
biu tham dir theo sir phân cong ci.ia Ban T chrc Hi nghj; 

- D xut các cp doanh nghip k& ni k k& t?i  Hi nghi. (nu co). 

5. S& Ngoi vit thành phô Ba Nng 

- D xu.t danh sách di biu mi và xác nhn tham dir Hi nghj cüa các 
nhâ d,u tu, doanh nghip ntio'c ngoài. Ph& hcip vo'i So' Cong Thucing don tiêp, 
hung din vj trI ngi cüa di biu tham dx theo s1r phân cong cüa Ban To chtrc 
Hi nghj; 

- Huo'ng dn, h trçi các thu tiic lien quan dn ngui nuâc ngoài tham di,r 
Hi nghj (nu co). 

6. Mè'i S& COng Thiwng flnh Quãng Nam 

- Mo'i Lath do So' Cong Thuang tinh Quàng Nam có bài tham 1un v 
"Kirth nghim thu hit dâu tu, phát trin cong nghip chê bin ch to và cOng 
nghip h trçY ti tinh Quâng Narn" t.i Hi nghj, giri ye So' Cong Thuang thành 
ph6 Dà Nng trithc ngày 3 0/9/2022 d tong hcip, chun bj tài 1iu cho dai  biêu 
tham dir Hi ngh; 

- Lp danh sách các di biu, dan vj khách mè'i, doanh nghip ti Quáng 
Nam, trong do mo'i và xác nhn dai  biu tharn dii Hi ngh, cu th: 

+ Môi Lath do UBND tinh Quãng Nam; 

+ Mo'i Lath d.o Cong ty C phn TQp doàn Trix?mg Hài; 

+ Mo'i Lath do các doanh nghip san xu.t cOng nghip h trg, co khI và 
san xu.t 1.p rap may móc, thiêt b khác. 

- Phi hçip thu thp, thng hcp thông tin thu c.0 k& ni, tham gia cüa 
doanh nghip nhu trên trên dla  bàn tinE Quàng Nam; 

- D xut Va hu&ng din các doanh nghip trên tham gia trimg bay san 
phm; 

- D xut các cp doanh nghip k& n6i k k& ti Hi nghj; 

- Phi hçp cung cp hInh ành, tu lieu v doanh nghip, san phm cua 
Quáng Nam de lam tu 1iu xây dmg video clip gio'i thiu ti Hi nghj. 

7. Miii S& Cong Thuo'ng thành phô Hãi Phông 

- Mo'i Lath do So' Cong Thu'o'ng thành phô Hâi PhOng có bài tham luan 
ye "Kinh nghim thu hut dâu tu', phát triên cOng nghip chê bin ch t.o và cOng 
nghip h trçi ti thành phO Hài Phông" ti Hi nghj, gui v So' Cong Thucmg 
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thành jDh Dà Nng tméfc ngày 3 0/9/2022 d tng hgp, chun b tài 1iu cho dai 
biu tham dir Hi nghj; 

- Lp danh sách các dai  biu, dcm vj khách m?yi, doanh nghip tai  thành 
ph Hài Phông, trong do mi và xác nh.n dai  biêu tham d Hi nghj, ci,i the: 

+ Môi Länh do UBND thành ph Hâi PhOng; 

+ MOi Länh dao  Cong ty TNIIII San xut và kinh doanh Vinfast (thuôc 
Tp doàn Vingroup); 

+ M?Yi Lãnh do các doanh nghip san xut cong nghip h trcl, Ca khI và 
san xuât lap rap may moe, thiét b khác. 

- Phi hçp thu thp, thng hcip thông tin nhu cu kt ned, tham gia cia 
doanh nghip nhu trên trên da bàn thành phô Hãi PhOng; 

- £ xut và hithng dn các doanh nghip trên tham gia trung bay san 
phm; 

- D xu.t các cp doanh nghip ked ned lc kát ti Hi nghj; 

- PhM hcTp cung cp hInh ành, tu lieu v doanh nghip, san phm cüa 
thành phO Hài Phông dê lam tu 1iu xây d1rng video clip gi&i thiu tai  Hi nghi. 

8. Mô'i S& Cong Thu'o'ng các tinh, thành phE 

- Phéd hcrp S Cong Thuang thânh phO Dà Nng lam d.0 med myi goi 
doanh nghip cong nghip h trcl, doanh nghip cOng nghip 1p rap, san xut 
các san phrn hoàn chinh cña dja phuo'ng tham gia Hi nghj; 

- Phed hgp thu thp, tng hçrp thông tin nhu cu ked ned, tham gia cüa 
doanh nghip cOng nghip h trç, doanh nghip cong nghip 1p rap, san xut 
các san phm hoàn chinh; 

- Phed hgp cung cp hInh ãnh, tu 1iu v doanh nghip, san phm ciia dia 
phixcmg dê lam Ui lieu xây dirng video clip giôi thiu t?i  Hi nghj; 

- D xut các cp doanh nghip kt ned k ked ti Hôi nghj. 

9. S& Thông tin và Truyn thông thãnh ph Ba Nng 

Chi do, hithng dn các ca quan báo chI trên da bàn thành ph truyn 
thông v Hi ngh bang da dng các hInh thrc trén các phixang tin thông tin dai 
ching. 

10. So' Y t thinh ph Ba Nng 

Chü tn, phed hcip vói các sO', ban, ngành lien quan dam bào cong tác y 
và phOng, chng dch COVID- 19 ti Hi nghj theo quy dnh. 

11. Các so', ban, nganh lien quan; UBND các qun, huyn; VCCI Ba 
Nàng; Trung thm ho try' phát triên cOng nghip (IDC), Trung tm K5 thuât 
ho trçr phát triên cong nghip khu virc phIa Nam (IDCS), Lien hip các Hôi 
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khoa h9c và k5 thut thãnh phô Ba Nng; các Hi, Hip hi doanhnghip 
trên dja bàn thành ph Ba Nng 

- Phi h9p vói S& Cong Thixang thàith ph Dà N.ng thu thp thông tin 
nhu cu cüa doanh nghip; 

- Phi hcrp thông tin, gii thiu doanh nghip tham gia tnmg bay, gii 
thiu san phm; h trg kêt nôi các doanh nghip cong nghip h trçr, doanh 
nghip cong nghip lap rap, san xuât các san phâm hoàn chinh cüa thành ph Dà 
Nng vâi nhau Va vói các doanh nghip các tinh, thành khác trong nuc. 

12. Cong ty TNHII MTV Bin liyc Ba Nng 

Co trách nhim àm báo ngun din n dnh, lien t11c tai ctja dim 
th chirc Hi nghi trong thñ gian th chi'rc Hi nghj. 

Trong qua trInh thrc hin, nu có vung mc các Ca nhân, t chñc có lien 
quan phãn ánh v So Cong Thuong thành phO Dà Nng d tng hcrp, baa cáo 
UBND thành ph xem xét si:ra dOi, bè sung cho phü hcip./.14L- 

No'i n/i in: 
- B Cong Tiurong (dO b/c); 
- TTTU, TT HND TPDN (dO b/c); 
- CT và các PCT UBND TPDN; 
- UBND TP. Hài PhOng, UBND tinh Quàng Narn 
(dO p/hcip); 

- CPVP và các PCVP, PhOngKT; 
- Cic Cong nghip - BCT (dO p/hp); 
- Các Sà: CT, TC, Ngoi v,i,. 'FT'TT, Y tO TP DO 
Näng; SO' CT TP, HOi PhOng, SO CT tinh QuOng 
Nam và các tinh, thành khác; 

- BQL KCNC&KCN, Ban XT&HTDT; 
- Các sO', ban, ngành; 
- UBND các qu.n, huyn; 
- VCCI DO Nãng; 
- LiOn hip các Hôi K}1iKT TPDN; Hi, Hip Hi trOn 
ctia bàn TPDN: DNNV\T; DN trO, N[t Doanh nhân; 

- COng TTDT TPDN; 
- Dài PT-TH Dà Nang, Báo Dà Näng; 
- Cty TN}]I[1 MTV Din 1c DN; 
- Lixu: VT, SCT. - 
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