
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHfA VIT NAM 
TIIANH PHO BA NANG Bôc lap - Tr do - Hnh phüc 

So: qC5YUBND-sNy Da Nang, ngày 15 tháng IA nám 2021 
V/v giãi quyt d nghj cüa Hip hQi 

Thixcing mi M5 ti Vit Nam 

Kfnh gui: Hip hi Thrnmg mai  M  tai  Vit Nam 

Hiêp hOi Thi.rorng mai M5r tai Viêt Nam có Van bàn ngày 20 tháng 10 näm 
2021 d nghj gia h.n thai gian hoat dng cüa Hip hi Thucing mai  M5'  tai  Vit 
Nam - Chi hOi Dà Nng. V vic nay, Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô Dà 
Nng phüc dáp nhi.r sau: 

1. Chü tjch Uy ban nhan dan thành ph Dà Nng üng h, hoan nghênh vic 
Hip hi Thuong mai M tai Viêt Nam tip titc duy trI boat dng cüa Chi hi tai 
thành ph Dà Nng d tang cung hoat dng hop tác kinh t, du tu, thixcrng mai 
giüa Hip hi Thiicmg mai M5  tai Vit Nam vOi thành ph Dà Nng và khu vrc 
min Trung. Hip hi Thwing mai M tai Vit Nam - Chi hi Ba Nng là b 
phân thuôc Hip hôi Thircing mai M tai Viêt Nam, thai gian boat dng cüa Chi 
hi tai  thành ph Ba Nng theo thori gian hoat dng cüa Hip hi Thuang mai 
M tai Viêt Nam. 

2. D nghj Hiêp hi Thucmg mai M tai Viêt Nam tã chuc hoat dng theo 
các quy djnh: Nghi djnh s 08/1998/ND-CP ngày 22 tháng 01 näm 1998 cüa 
ChInh phi'i Vit Nam ban hành Quy ch thành 1p Hip hi doanh nghip nu&c 
ngoài tai Vit Nam; Giy phép s 02/GP-HHDN/HCM ngày 19 tháng 9 näm 1998 
cUa TJy ban nhân dan thành phé H Chi Minh v vic thành 1p Hip bi doanh 
nghip niràc ngoài tai Viêt Nam; Quy& dinh s 2642/QD-UBND ngày 23 tháng 7 
nàm 2021 cüa Uy ban nhân dan thành pM H Clii Minh v gia han  thtM gian hoat 
dng cüa Hip hi Thucng mai M5  tai  Vit Nam; Quyt djrih s 819/QD-UBND 
ngày 12 tháng 3 nam 2021 cüa Uy ban nhân dan thành pM Ba Ning ye vic phân 
cong các cci quan quãn 1 nhà nuâc v t chuc, hoat dng cüa Hip hi doanh 
nghip nithc ngoài. Dng th&i d ng Hip hi Thucing mai  M'  tai  Vit Nam có 
van bàn báo cáo Uy ban nhân dan thành pM H ChI Minh v vic tip t%lc hoat 
dng cüa Chi hi tai thành pM Ba Niig. 
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3. Trong qua trinh t chüc Va hot dng, d nghj Hip hi Thucing mti M 
tai Vit Nam và Chi hi ti thành ph Da Nng chü dng pMi hqp vi Só Ngoi 
vi thành ph Dà Nkg d di.rçic hithng dk và h trçY. 

Chü tjch liJy ban nhân dan thành pM Dà Nang ph(ic dáp d Hip hOi 
Thuang mai  M ti Vit Nam và các ca quan lien quan duçic bitt và thirc hin. 

Trân trong./. (14 
No'i nhmn: 
- Nlnr trên; 
- UBND thành ph H Clii Minh; 
- Các Sâ: Ngoi vii, Nti viii, Cong Thung; 
- Cong an thành phô Dà Näng; 
- Luu: VT. 

 

Lé Trung Chinh 


