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Số: 14/2021/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 
và Quyết định số 33/20216/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 10 năm 20216

của UBND thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

    Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019
    Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
     Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020;
    Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
  Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về 
khuyến công;
   Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về 
quản lý phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 
năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm 
công nghiệp;
   Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
  Căn cứ Nghị quyết số 324/2020/NQQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định chính sách khuyến công và phát triển 
sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
   Theo đè nghị của Giám đốc Sở Công Thươngtại Tờ trình số 1133/TTr-SCT ngày 01 
tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định sau đây:



2

  1.Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các 
sản phẩm lưu niệm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
           
           2. Quyết định số 33/20216/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 10 năm 20216 của 
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du 
lịch, Lao động - Thương binh và xã hội, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Liên minh 
Hợp tác xã Đà Nẵng, Hội Nông dân thành phố Đà nẵng; Chủ tịch UBND các quận, 
huyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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