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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số: 16/CT-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 17 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ
V/v triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 38/2006/Nð-CP
của Chính phủ về Bảo vệ dân phố


ðể triển khai thực hiện tốt Nghị ñịnh số 38/2006/Nð-CP ngày 17 tháng 4 năm
2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố, Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCABLðTBXH-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao ñộng Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 38/2006/NðCP ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân thành phố chỉ thị:
1. Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao ñộng thương
binh và xã hội, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện các
nhiệm vụ sau:
a. Có kế hoạch cụ thể hướng dẫn các cấp, các ngành và công an các ñơn vị, ñịa
phương triển khai Nð38/2006/Nð-CP của Chính phủ;
b. Phối hợp với UBND quận, huyện tổ chức tập huấn về chức năng, nhiệm vụ
quyền hạn lề lối làm việc, bồi dưỡng các kiến thức nghiệp vụ, pháp luật cho lực
lượng Bảo vệ dân phố trên ñịa bàn thành phố theo ñúng quy ñịnh của Bộ Công an;
c. Căn cứ vào tình hình thực tế, ñặc ñiểm ñịa bàn và yêu cầu của công tác bảo vệ
an ninh trật tự ñể nghiên cứu, báo cáo ñề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố về tổ chức
bộ máy, biên chế, trang bị phương tiện, chế ñộ chính sách, bồi dưỡng nghiệp vụ theo
quy ñịnh của pháp luật.
2. Sở Tài chính thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn
việc quản lý kinh phí ñảm bảo cho hoạt ñộng của Bảo vệ dân phố theo ñúng quy ñịnh.
3. Sở Lao ñộng -Thương binh và xã hội hướng dẫn việc thực hiện chính sách ñối
với người tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm
vụ theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA- BLðTBXH- BTC
của Bộ Công an, Bộ Lao ñộng thương binh và xã hội, Bộ Tài Chính và Nghị ñịnh số
54/2006/Nð- CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 về Hướng dẫn thi hành một số ñiều của
Pháp lệnh ưu ñãi người có công với cách mạng và Thông tư số 07/2006/TT/
BLðTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và xã hội về
lập hồ sơ thực hiện chế ñộ ưu ñãi người có công với cách mạng.

