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2. Nhà ñầu tư ñược Ngân sách Nhà nước (NSNN) hỗ trợ 100% kinh phí mua
bảo hiểm thân tàu ñối với tàu ñóng mới và 50% phí bảo hiểm thân tàu ñối với tàu cải
hoán trong thời hạn hai (02) năm ñầu hoạt ñộng.”
3. ðiều 5 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 5. Quảng bá thương hiệu
1. Nhà ñầu tư ñược hỗ trợ tuyên truyền quảng bá thương hiệu trong các chương
trình xúc tiến thương mại và du lịch của thành phố nhằm kết nối các tour, tuyến du
lịch khác với hoạt ñộng du lịch trên sông Hàn và xây dựng các mối liên kết, hợp tác
các tổ chức, ñơn vị kinh doanh du lịch trong và ngoài nước.
2. Nhà ñầu tư ñược NSNN hỗ trợ 100% phí sử dụng lề ñường, vỉa hè, bến, bãi,
mặt nước ñể ñặt băng rôn, phướn và các hình thức tương tự khác nhằm giới thiệu,
quảng bá tàu du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông trên ñịa bàn thành phố ðà
Nẵng. Số lượng băng rôn, phướn và các hình thức tương tự khác không quá 50
cái/lần, không quá 3 lần/năm, trong thời hạn 3 năm ñầu hoạt ñộng trên các tuyến
ñường trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.”
4. ðiều 6 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 6. Tín dụng ñầu tư
1. Nhà ñầu tư ñược vay vốn từ nguồn vốn ưu ñãi của Quỹ ñầu tư phát triển
thành phố, Ngân hàng chính sách xã hội thành phố, Ngân hàng Phát triển Việt NamChi nhánh ðà Nẵng trong việc ñầu tư nâng cấp và ñóng mới các tàu thuyền phục vụ
du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông trên ñịa bàn thành phố.
2. Hỗ trợ chuyển ñổi tàu khai thác thủy sản gần bờ (công suất dưới 30CV)
thành tàu du lịch ñường sông với mức hỗ trợ không quá 30 triệu ñồng/tàu.”
5. ðiều 7 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 7. ðào tạo lao ñộng
1. Nhà ñầu tư ñược NSNN hỗ trợ một lần 100% chi phí ñào tạo lao ñộng trong
nước ñối với thuyền trưởng, máy trưởng, mức hỗ trợ không quá 2.500.000
ñồng/người, không quá 02 người/tàu.
2. Nhà ñầu tư ñược NSNN hỗ trợ một lần 100% chi phí ñào tạo lao ñộng trong
nước làm việc trên tàu ñối với các ñối tượng khác, mức hỗ trợ không quá 1.500.000
ñồng/người, không quá 04 người/tàu.
Trường hợp người lao ñộng là ñối tượng của Quyết ñịnh ñược hưởng chính
sách hỗ trợ ñào tạo của nhiều chương trình thì ñược hưởng chính sách hỗ trợ của
chương trình nào có mức hỗ trợ cao nhất theo nguyên tắc hỗ trợ một lần; trường hợp
người lao ñộng là ñối tượng ñược hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí của
Trung ương thì hưởng chính sách hỗ trợ bằng nguồn kinh phí của Trung ương.”
ðiều 2. Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm
tra việc triển khai thực hiện Quyết ñịnh này.

