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CÔNG BÁO/Số 25+26+27+28+29/Ngày 29-12-2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất
các sản phẩm lưu niệm du lịch trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
(Kèm theo Quyết ñịnh số: 55 /2012/Qð-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012
của Ủy ban nhân dân thành phố ðà Nẵng)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quyết ñịnh này quy ñịnh ñối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục xét duyệt hỗ trợ
ñối với hoạt ñộng sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch trên phạm vi thành phố ðà
Nẵng.
2. ðối tượng áp dụng
Quy ñịnh này áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh
tế (sau ñây gọi tắt là doanh nghiệp) hoạt ñộng theo pháp luật Việt Nam.
ðiều 2. Sản phẩm lưu niệm du lịch ñược xem xét, hỗ trợ
1. Sản phẩm lưu niệm du lịch (sau ñây gọi tắt là sản phẩm) ñược xem xét hỗ
trợ theo Quy ñịnh này phải là sản phẩm hoàn chỉnh, ñược sản xuất tại thành phố ðà
Nẵng và ñảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
a) Thể hiện tính ñặc trưng, riêng biệt của ðà Nẵng (sông, núi, biển…).
b) Tính ñộc ñáo, sáng tạo, mỹ thuật.
c) ðược làm từ các chất liệu an toàn cho sức khỏe con người.
d) Có dòng chữ “ðà Nẵng” hoặc “ðà Nẵng – Việt Nam” trên sản phẩm.
Ngoài việc ñảm bảo các yêu cầu nêu tại khoản 1 ðiều này, các sản phẩm ñáp
ứng ñược các tiêu chí nêu tại Phụ lục I Quy ñịnh này ñược ưu tiên xem xét hỗ trợ.
2. Không xem xét hỗ trợ ñối với các sản phẩm có nội dung trùng lắp với những
sản phẩm ñã ñược hỗ trợ trong các chương trình, dự án khác của nhà nước.
ðiều 3. Kinh phí thực hiện
Các khoản kinh phí hỗ trợ trong Quy ñịnh này ñược chi từ ngân sách thành
phố.

