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QUYẾT ĐỊNH
Bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định cơ chế, 
chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản  và taù dịch vụ khai thác hải 

sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng   

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 107/TTr-SNN ngày 20 tháng 01 năm 2016 và đề nghị của Văn phòng UBND thành 
phố,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung Khoản 3, Điều 1 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới 

tàu khai thác haỉ sản và tàu dịch vụ khai thác haỉ sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn thành phố Đà nẵng ban hành  kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ban 
hành ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

“ 3. Đối với các chủ tàu cá lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đóng mới tàu cá theo Quyết 
định số 7068/QĐ-UBND ngaỳ 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 
phát sinh trước ngày 23 tháng 8 năm 2013 thì thuộc đối tuợng không áp dịng Quy định 
này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các 

Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính,  Tư pháp; Giám đốc Công an 
thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Giám đốc Kho 
bạc Nhà nước Đà Nẵng,Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chi cục trưởng chi cục Thuỷ 
sản và Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.
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