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QUYET BINH
V vic thành Ip Trung tam Phát trin Hçrp tác quc tê thành phô Ba Näng
tric thuc S& Ngoi vi thành ph6 Ba Näng
UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can ct Lu2t Td chüc chinh quyn d.iaphucing ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can ci Nghj dfnh s6 55/2012/ND-CF ngày 28 tháng 6 nám 2012 cia
hInh phi quy djnh ye thành lap, to chic igi, giái the dan vj sy nghip cOng lap,
Can ci Quye't djnh s6 0 7/201 7/QD- UBND ngày 08 tháng 3 nãm 2017 cia
Uy ban nhán dan thành phO Da Náng ban hành Quy djnh ye quán l tO chi'c b
may, so 1wong nguài lam vic, vi frI viêc lam, viên chtc trong các dan v/ sit
nghip cOng 1p thuac Uy ban nhôn dan thành phô Dà Näng quán l;
C'án cii' Quye't d.inhs6 1562/QD-UBND ngày 17 thán 4 nám 2018 cia Lv
ban nhán dan thành phO Dà Näng ban hành De an Sap xêp, dOi mái tO ch&c và
hoqt dang cia các dan vj s nghip cOng lap thuac Uy ban nhân dan thành phO
Dà Náng quán giai doan 2018-2021,
Xét d nghi cza Giám dcc S& Ngoai vy tgi TÔ trInh so' 753/TTr-SNG ngày
23 thang 4 nãm 2020 và dé nghj cia Giám dôc S& Nai vy tçzi Ta trinh so
A3L/TTr-SNV ngày Ortháng 5 nám 2020.
QUYET B!NH:
Biu 1. Thành lap Trung tam Phát trin Hgp tác qu6c tá trirc thuc Sâ Ngoi
v1i trên co s& hcip nhât Van phông D?i din thành pho E)à Nkg tti Tokyo - Nhat
Bàn, Trung tam Dao t?o tiêng Anh Vit Nam - An D thành phô Dà Nng và
Trung tam Hçip tác dâu tu và Quân l các dir an ti Lao thành phô Dà Näng.
Trung tarn Phát trin Hçip tác qu6c té thành ph6 Dà Nng cO tu each pháp
nhân, có con dâu và tài khoãn riêng theo quy djnh; là don vj sir nghip cong 1p
chju sr quân l, chi dao ye to chirc và hoat dng cüa Sâ Ngoi vi.
Ten ting Anh: Danang International Cooperation Development Centre
(ICDC).
Tri sO dt t?i s 06 duing Nguyn Du, phung Thch Thang, qun Hâi
Châu, thành phô Dà Nàng.
Diu2. Chirc nAng, nhim vi va quyn hn cUa Trung tam Phát trin Hçip
tác quôc tê thành phô Dà Ning
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1. Chirc nàng
Trung tam Phát trin Hçrp tác qu6c th thành ph Da Nng có chi'rc nng h
trçl cong tác quãn 1 nhà nixâc trên linh virc dôi ngoai; cung cap các djch vi1 s'ir
nghip cOng lien quan den linh c hqp tác quôc tê.
2. Nhim vii và quyn hn
a) T chi.'rc thirc hin cac chucing trInh, k hoch, d an v hçip tác quc th
trên tat cá các linh we gifta thành phô Dà Nng vâi các dôi tác, dja pinrGng
ntrâc ngoài, các to chirc quôc te, tO chirc phi chInh phü mxâc ngoài, các co quan
di din nuâc ngoài t?i Vit Nam và Vit Nam tai ni.rOc ngoài;
b) H trq cong tác chun b don tip các doàn khách quc th dn lam vic
vài lanh do thành phô Va 1nh do S Ngoai vi. H trcx, sap xep cho các doàn
khách quôc tê den lam vic vOi các s, ban, ngành thành phô ye nhüng ni dung
hp tác cii the;
c) H trq tic hin thU tUe tM thirc cho các doàn lanh do thành ph di
cong tác tai nuàc ngoài. Tu van và cung cap các djch v1i xin cap thj th,rc cho các
to chirc, Ca nhân có thu câu;
d) H trq huâng dn các doàn phóng viên báo chI nilOc ngoài hot dng tai
DàNang;
d) Cung cp djch vi kt ni các ehucing trInh hçip tác quc t& th chirc hi
nghj, hOi thão, các chtrang trInh quãng bá, giao hru van hóa và các sr kin quôc
tê khác trong Va ngoài nuàc duçic Uy quyên hoc theo yêu cau cUa các tO chirc,
Ca than;
e) T chirc thu thp, phân tIch, thng hp thông tin v tith hInh chInh trj - an
ninh, kinh tê quOc tê ,phitc vi phát triên kinh tê - xa hi thành phô. Cung cap
thông tin hçip tác quôc tê theo yêu câu cUa lanh dao thành phô, lânh dao S
Ngo?i vi và. các s, ban, ngành;
g) Nghiên ciru, khai thác và cung cp thông tin v thj trueing các qu& gia,
ye tu cách pháp l, nang li,rc hot dng cUa các to chUc, doàn the và doanh
nghip t?i các quOc gia theo yeu câu cUa các to chuic và Ca than;
h) T chirc trin khai Cong tác tInh nguyen viên cho các sir kin ti thành
phO theo yeu câu cUa các to chirc và Ca than;
i) Xây dirng các n phm d6i ngoi nhu Ban tin D6i ngo?d, Ban tin h trçl
doath nghip, So tay i tan,...;
k) T chüc các hot dng bè,i dtrOng ngoi ngO, kin thi.irc d6i ngoi và hi
nhp quôc tê;
1) Thrc hin các thim vi khác do UBND thành phó vâ Giám dc S
Ngoi vI giao.
Diu 3. Cc cu t chrc cUa Trung tam Phát trin Hcip tác quôc t& thânh phô
Dà Nang
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1. Trung tam Phát trin Hçip tác quc t thành ph6 Dà Nng có Giám d6c,
các Phó Giám doe và cáe phông chuyên môn, nghip vii.
2. Giám d6c Trung tam Phát trin Hçip tác qu6c th thành ph6 Dà Nng do
Giám dOe S& Ngoi vi,i bô nhim, min nhim theo phân cap quán 1; chju trách
nhim trtràc Giám doe Sâ Ngoi vi và tnràc pháp 1ut ye toàn b hoat dng cüa
Trung tam Phát triên Hcip tác quc te thành pM Dà Nng.
3. Các Phó Giám de Trung tam Phát trin Hqp táe qMc t thânh pM Dà
Nang do Giám doe Sâ Ngoi vi bô nhim, min nhim theo phân cap quán 1';
giüp Giám doc Trung tam Phát triên Hcp tác quOc t thành phô Dà Nng thirc
hin mOt so linh virc cOng tác do Giám doe phân cong. chju trách nhim truàc
Giám doe Trung tam Phát triên Hqp tác quôc tê thãnh phô Dà Nâng và truóc
pháp luat ye lTnh virc cOng tác dirçc phân cong.
4. Vic thành lap, quy djnh chirc nAng, nhim vi1, M nhiem, min nhim
câ tmng, cap pho các phOng chuyên môn, nghip vi thuc Trung tam Phát
triên Hçip tác quOc tê thành phô Da Nng thc hin theo phân cap quãn 1.
Diu 4. s6 luçmg ngtthi lam vic và kinh phi hot dng
1. S 1ung ngui lam vic tai Trung tam Phát trin Hçp tác quc th thành
phô Dà Nng duçyc xác djnh trên cor sâ vj trI vic lam và khôi hrcing cong vic
thirc té theo quyêt djnh cUa cor quan Co thâm quyên.
2. Kinh phi hot dng: Trung tam Phát trin Hçip tác que t thành phó Dâ
Nng là dorm vj s1r nghip cong 1p thire hin cci chê tr chü theo quy dInE ti
Nghj djnh sO 141/20161ND-CP ngày 10 tháng 10 näm 2016 cüa ChInh phü quy
djnh ye cci ché tr chU cUa dorm vj sr nghip cong 1p trong lTnh vrc sir nghip
kinh tê và sir nghip khác.
Diu 5. Trách nhim cüa Giám dc S Ngoai viii
1. Chü trI, chi do cong tác bàn giao, tip nhn nhân sr, tài chInh, tài san,
cc sâ vat chat, trang thiêt bi, phucmg tin hot dng và các tài lieu cO lien quan
giUa các dorm vj s1r nghip cong 1p dtrçc hqp nhát và Trung tam Phát triên Hqp
tác quOc tê thành phô Dà Nng theo dung quy djnh.
Vic bàn giao, tip nhn, giái quyt tài san và các
d lien quan, giao
nôp con dâu cho co quan dàng k' mu dâu phâi hoàn thành sau 30 ngày kê t1r
ngày Quyet dinh nay có hiu hrc
2. Phê duyt phucmg an thành lip, ten gi các phông chuyên mOn, nghip
vii thuOc Trung tam Phát triên Hçp tác quôc tê thành phO Dà Nàng theo dé nghj
cUa Giám doe Trung tam Phát trin Hcp tác quc tê thânh phô Dà Nng. Huâng
dan, theo dOi, kiêm tra vic thirc hin cor câu lao dng va so lucing cap phó ciia
Trung tam Phát triên Hcip tãc quôc tê thânh phô Dà Nng theo dttng quy dInE.
3. Chi do Giám d6c Trung tam Phát trin Hp tãc qu6c th thành pM Dà
Nang quyêt djnh thành lap, quy djnh ci the chfrc näng, nhim vi các phông
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chuyên rnon, nghip vv; xay dirng Quy ch th chirc và hot dtng cüa Trung tam
Phát triên Hqp tác quôc tê thành phô Dà Nng theo quy djnh hin hành.
4. Thrc hin quy trInh, thu tic bäi bó van bàn quy pham pháp 1ut di vói
Qu'êt djnh so 155/2004/QD-UB ngày 14 tháng 9 näm 2004 cüa UBND thành
phô E)à Nang ye vic thành 1p Van phông di din cüa thành phô Dà Nng ti
Tokyo - Nhat Bàn.
Iiu 6. Hiêu lirc thi hành
1. Quy& djnh nay có hiu lirc k tfr ngây k9.
2. Bãi bó các van bàn sau:
a) Quyét dnh s6 2360/QD-UBND ngày 29 tháng 3 näm 2007 cüa UBND
thành phô Dà Nang ye vic thành 1p Trung tam Dào to tiêng Anh Via Nam An Do thành phô Dà Nang.
b) Quyt djnh s6 2308/QD-UBND ngày 26 tháng 3 näm 2009 cUa UBND
thãnh phô Dà Nang ye vic thành lap Ban Quán 1 các dr an Nam Lao thành
phô Dà Nng; Quyet djnh so 3121/QD-UBND ngày 19 tháng 5 näm 2016 cüa
UBND thânh phô Dà Nn ye vic dôi ten Ban Quail l các dir an Nam Lao
thành phô Dà Nng; Quyêt dnh so 4834/QD-UBND ngày 22 tháng 10 närn
2018 eüa UBND thành phô Dà Nng ye vic ehuyên Trung tam Hçp tác dâu tu
và Quàn 1 các dir an ti Lao thành phô Dà Nng trirc thuOc Sâ Kê hoach dâu t'Lr
sang trrc thuOc Sâ Ngoi viii.
Biu 7. Chánh Van phông Doàn di biu Quc hi, Hi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan thành phô Dà Nng; Giám doe cáe S&: Ni v11, Ngoi vil, Tài
chInh; Thu trithng các dan vj sij nghip cong lap: Van phông D?i din thãnh phô
Dà Näng ti Tokyo - Nhat Bàn, Trung tam Dào to tiêng Anh Via Nam - An D
thành phô EM Nng va Trung tam Hqp tác dâu tu và Quãn 15' các dir an ti Lao
thãnh phô EM Nang; Giám dOe Trung tam Phát triên Hcp tác quôc tê thành phô
EM Nang; Thu trin&ng các Co quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi hành
Quyet djnh. nay.!. a,Q.

Nc'i nhin:
-NhuDiêu7;
- U Thành Uy, U HDND thânh pho;
- CT, các PCT UBND thành pho;
- So Ké hoach và D&u tu;
- SO Xây drng;
- SO Thông tin và Truyên thông;
- Cong anthành pho;
- Cic thuê thanh phô;
- Lru: VT, SNV.

Hu5'nh Birc Thor

