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- Các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh tại ñịa phương.
Số kinh phí này cuối năm không sử dụng hết ñược chuyển sang năm sau ñể tiếp
tục sử dụng.
3. Kế toán, báo cáo quyết toán và công khai quỹ.
a. Quỹ ñược hạch toán kế toán theo chế ñộ kế toán qui ñịnh của Bộ Tài chính.
b. ðịnh kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng ñầu, quý sau), hàng năm (trước
ngày 10 của tháng ñầu, năm sau), UBND phường báo cáo kết quả thu, chi quỹ trên
ñịa bàn phường gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch quận; Phòng Tài chính - Kế hoạch
quận tổng hợp kết quả thực hiện thu, chi trên ñịa bàn quận, báo cáo UBND quận và
gửi Sở Tài chính ñể tổng hợp báo cáo UBND thành phố.
c. Việc thực hiện thu, chi quỹ phải ñược công khai, minh bạch theo qui ñịnh của
Bộ Tài chính.
ðiều 6. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài
chính tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và ñôn ñốc việc thực hiện Quyết ñịnh
này; trong ñó, có hướng dẫn thực hiện thống nhất chế ñộ kế toán thu – chi quỹ.
ðiều 7. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và ñược
áp dụng ñể tổ chức vận ñộng từ ngày 01 tháng 12 năm 2009.
ðiều 8. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám ñốc Sở Tài chính,
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước ðà
Nẵng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn
Trà; Chủ tịch UBND 10 phường có tên trong phụ lục số 01 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
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