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  Nam Định, ngày 17 tháng 4 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT   

Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát 

 hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Nam Định  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH      

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

 Xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt 

thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân tỉnh Nam Định; Báo cáo 

thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám 

sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ 

Tổ chức, cá nhân là chủ tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đăng ký hộ 

khẩu thường trú và có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tại tỉnh Nam Định.  

2. Nguyên tắc hỗ trợ 

 Hỗ trợ một lần cho những tàu cá chưa được hưởng chính sách hỗ trợ lắp 

đặt thiết bị giám sát hành trình từ ngân sách nhà nước các cấp. 

3. Mức hỗ trợ 

Hỗ trợ 50% kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho một 

tàu cá, nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)/thiết bị/tàu. 

4. Thời gian hỗ trợ: Trong 02 năm (2020-2021). 
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5. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách của tỉnh. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ 

họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2020 và có 

hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2020./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Như Điều 2, Điều 3; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Công báo tỉnh, Báo Nam Định; 

- Website Chính phủ, Website tỉnh; 

- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;   

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chung 
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