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QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 

ỦY 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 Ban hành văn bản quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  ;

 Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng  
tại Tờ trình số 2923/TTr-SNN ngày 19 tháng12 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành, cụ thể:

         1.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 tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng.

          2.Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của UBND 
thành phố Đà Nẵng 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 tàu dịch vụ khai thác hải sản cho 
các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02  năm 2019. 

     Điều 3. Quy định chuyển tiếp
         1.Các trường hợp đã được hỗ trợ đợt 1 trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì 
tiếp tục được xem xét hỗ trợ đợt 2 theo quy định tại Quyết  định số 47/2014/QĐ-UBND



                                                                                                                                                                                    

          2. Các trường hợp đã được cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá và thực hiện 
đóng mới trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 đồng thời hoàn thành hồ sơ hợp lệ đề nghị 
hỗ trợ đợt 1 trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 thì được hỗ trợ theo quy định tại Quyết  
định số 47/2014/QĐ-UBND

             3.Các trường hợp sau khi được hỗ trợ theo Quyết  định số 47/2014/QĐ-UBND 
phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được hỗ trợ,và quy định bị thu 
hồi vốn hỗ trợ 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 tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng và Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của 
UBND thành phố Đà Nẵng 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 tàu dịch vụ khai thác 
hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
           
           Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ 
tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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