ây s là u mi thng nht cho vic qun lý hot ng ca các Khu công nghip trên a bàn thành ph hiu qu hn,
ng thi to thun li y mnh hot ng xúc tin u t cho thành ph.
1. Chc nng
Ban qun lý Khu công ngh cao và các Khu công nghip à Nng (sau ây vit tt là Ban Qun lý) là c quan
trc thuc UBND thành ph, thc hin chc nng qun lý nhà nc trc tip i vi Khu công ngh cao và các khu
công nghip trên a bàn à Nng; qun lý và t chc thc hin chc nng cung ng dch v hành chính công và
dch v h tr khác có liên quan n hot ng u t và sn xut, kinh doanh cho nhà u t trong khu công ngh cao
và các khu công nghip.
Ban Qun lý chu s ch o và qun lý v t chc, biên ch, chng trình k hoch công tác và kinh phí hot ng ca y
ban nhân dân thành ph; chu s ch o, hng dn và kim tra v chuyên môn nghip v ca các B, ngành qun
lý v lnh vc có liên quan.
Ban Qun lý có t cách pháp nhân; có con du mang hình quc huy và tài khon riêng; kinh phí qun lý
hành chính nhà nc, kinh phí hot ng s nghip và vn u t phát trin do ngân sách nhà nc cp theo k hoch
hàng nm.
2. Nhim v và Quyn hn
Ban Qun lý thc hin nhim v, quyn hn theo quy nh ti:
- iu 35 Ngh nh s 99/2003/N-CP ngày 28 tháng 8 nm 2003 ca Chính ph v vic ban hành Quy ch Khu
công ngh cao.
- iu 63 Ngh nh s 82/2018/N-CP ngày 22 tháng 5 nm 2018 ca Chính ph quy nh v qun lý khu công
nghip và khu kinh t.
- Các vn bn pháp lut khác có liên quan.
3. S t chc
S T CHC BAN QUN LÝ KHU CÔNG NGH CAO VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIP À NNG

