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CÔNG BÁO/Số 08+09+10+11+12/Ngày 06-6-2012
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 13 /2012/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2012

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng
Quỹ quốc phòng - an ninh trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2010/Nð-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài
chính quy ñịnh về quản lý ngân sách xã và các hoạt ñộng tài chính khác của xã,
phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2011/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Hội
ñồng nhân dân thành phố ðà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 3 về
nhiệm vụ năm 2012;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Công văn số 440/STC-QLNS ngày
20 tháng 3 năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế thu, quản lý và sử dụng
Quỹ quốc phòng - an ninh trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính
và các ñơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện
Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay
thế Quyết ñịnh số 28/2006/Qð-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 của UBND thành
phố ðà Nẵng về ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh
trên ñịa bàn phường, xã thuộc thành phố ðà Nẵng và Quyết ñịnh số 29/2009/QðUBND ngày 19 tháng 11 năm 2009 về 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

