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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2017/NQ-HĐND

ThànhphôHồ ChíMinh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYÉT
Về ban hành chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ
có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU
(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017)
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 Nghị định sô 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ
về một sô chính sách phát triển thủy sản;
Căn cứ Nghị định sô 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Ngân sách nhà nước.
Xét Tờ trình sô 7222/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Uy ban nhân dân
thành phô về ban hành chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất
máy từ 20CV đến dưới 90CV; Báo cáo thẩm tra sô 726/BC-HĐND ngày 02 tháng 12
năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phô; ý kiến thảo luận
của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phô tại kỳ họp.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất
máy từ 20CV đến dưới 90CV, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Mức hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV
đến dưới 90CV:
- Hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị và ngư lưới cụ
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trên tàu với mức:
+ Mức hỗ trợ tối đa: 3.000.000 đồng/năm.
+ Mức hỗ trợ theo tỷ lệ % phí bảo hiểm: 70%.
Trường hợp mức hỗ trợ theo tỷ lệ % thấp hơn mức hỗ trợ tối đa thì lấy theo mức
hỗ trợ theo tỷ lệ %.
- Hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi
thuyền viên làm việc trên tàu nhưng không quá 300.000 đồng/người/năm.
2. Đối tượng được hỗ trợ:
- Chủ tàu cá có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có
phương tiện đăng ký hành nghề khai thác thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
- Chủ tàu cá phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước về khai thác thủy sản,
không khai thác thủy sản bằng các phương pháp mang tính hủy diệt; chấp hành đúng
các quy định về an toàn tàu cá và có đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật (giấy
xác nhận hoặc chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá,
giấy phép khai thác thủy sản, sổ danh bạ thuyền viên); không bị xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực thủy sản từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm được hỗ trợ
mua bảo hiểm.
3. Kinh phí thực hiện: Ngân sách thành phố giao dự toán hàng năm cho Ủy ban
nhân dân quận - huyện có đối tượng được hỗ trợ.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết
này thống nhất trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực
hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ
họp thứ sáu thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01
tháng 01 năm 2018./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm

