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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số:29/2009/Qð-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về việc vận ñộng ñóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng, an ninh
trên ñịa bàn 10 phường thực hiện thí ñiểm tổ chức
lực lượng Dân quân thường trực
________________________
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4
năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị ñịnh số 184/2004/Nð-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;
Căn cứ Nghị quyết số 78/2009/NQ-HðND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Hội
ñồng nhân dân thành phố ðà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ 14 về
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 và ý kiến của Thường trực HðND thành phố tại
Công văn số 2670/HðND-VP ngày 05 tháng 11 năm 2009;
Theo ñề nghị của Chỉ huy trưởng BCH quân sự thành phố và Giám ñốc Sở Tài
chính thành phố ðà Nẵng,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quyết ñịnh này quy ñịnh việc vận ñộng ñóng góp tự nguyện ñể xây dựng
Quỹ quốc phòng, an ninh theo Pháp lệnh Dân quân tự vệ trên ñịa bàn 10 phường thực
hiện thí ñiểm tổ chức lực lượng Dân quân thường trực thuộc thành phố ðà Nẵng.
Danh sách và phân ñịnh vùng của từng phường theo phụ lục số 01 kèm theo.
ðiều 2. ðối tượng vận ñộng và không vận ñộng
1. ðối tượng vận ñộng ñóng góp.
- Hộ gia ñình, bao gồm: hộ có hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh và hộ không sản
xuất, kinh doanh;
- ðơn vị hành chính, sự nghiệp;
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
2. ðối tượng không vận ñộng ñóng góp.

