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Hộ gia ñình mà chủ hộ là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh ¼; hộ nghèo;
hộ cứu tế thường xuyên.
ðiều 3. Mức tiền vận ñộng ñóng góp:
Mức tiền ñể vận ñộng các tổ chức, hộ gia ñình tự nguyện 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 ñược thực hiện theo phụ lục số 02 ñính kèm. Ngoài ra,
ñối với các cơ sở kinh doanh lớn thì tuỳ theo ñiều kiện thực tế có thể vận ñộng tự
nguyện ñóng góp ở mức cao hơn.
ðiều 4. Tổ chức vận ñộng:
1. Giao Chủ tịch UBND phường phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp
tổ chức vận ñộng các ñối tượng nêu tại khoản 1, ðiều 2 Quyết ñịnh này trên ñịa bàn
Phường ñể tùy theo khả năng mà tự nguyện tham gia ñóng góp xây dựng Quỹ quốc
phòng, an ninh. Quá trình tổ chức vận ñộng phải thực hiện theo các nguyên tắc:
- Không giao chỉ tiêu bắt buộc thu nộp cho cấp dưới ñể thực hiện, không gắn
việc vận ñộng ñóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà tổ chức, hộ gia ñình
ñược hưởng;
- Không ñược vận ñộng các hộ gia ñình không sản xuất kinh doanh ñóng góp
vượt quá mức tối ña tại phụ lục số 02 ñính kèm. Trường hợp, có tổ chức, hộ gia ñình,
cá nhân tự nguyện tham gia ñóng góp cao hơn mức tối ña thì các Phường ñược phép
tiếp nhận và nộp ñầy ñủ vào Quỹ Quốc phòng, an ninh của Phường;
- Phải ñảm bảo thực hiện ñúng Pháp lệnh dân chủ ở phường, xã (cần bàn bạc,
trao ñổi, công khai, minh bạch);
- Phải sử dụng biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành theo hướng dẫn của
Bộ Tài chính.
2. Toàn bộ tiền vận ñộng ñóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng, an ninh ñược nộp
vào tài khoản tiền gửi, mở tại Kho bạc Nhà nước quận. Quỹ do Chủ tịch UBND
phường làm chủ tài khoản.
3. Chủ tịch UBND các quận có các phường thực hiện thí ñiểm, chịu trách nhiệm
triển khai, thường xuyên theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện tại các phường
nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai phạm trong tổ chức vận ñộng.
ðiều 5. Quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh:
1. Trích lại 10% trên tổng số vận ñộng ñược ñể thanh toán biên lai ấn chỉ, văn
phòng phẩm và trả thù lao cho tổ chức, cá nhân trực tiếp làm công tác vận ñộng ñóng
góp.
2. Số còn lại 90% trên tổng số vận ñộng ñể chi phục vụ cho hoạt ñộng của lực
lượng dân quân thường trực với các nội dung cụ thể:
- Chi công tác bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;
- Mua sắm trang thiết bị, trang phục, tài liệu;
- Mua sắm dụng cụ cấp dưỡng, dầu ñèn, ñiện nước, các loại báo chí;

