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QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất
các sản phẩm lưu niệm du lịch trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 5528/Qð-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của UBND
thành phố ðà Nẵng về việc ban hành Chương trình Phát triển Du lịch thành phố ðà
Nẵng giai ñoạn 2011 - 2015;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1553/TTr-SCT
ngày 12 tháng 11 năm 2012 và Chánh Văn phòng UBND thành phố,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ
phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám
sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy ñịnh nêu tại ðiều 1 Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và hủy bỏ Quyết
ñịnh số 1629/Qð-UBND ngày 5 tháng 3 năm 2012 của UBND thành phố ðà Nẵng về
việc ban hành Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm
lưu niệm du lịch trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám ñốc các Sở: Công Thương,
Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất; Giám ñốc Quỹ ðầu tư phát
triển thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này./.
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