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CÔNG BÁO/Số 08+09+10+11/Ngày 07-8-2014
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 60 /2014/NQ-HðND

ðà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2014

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh một số mức chi áp dụng trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 29 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Quyết ñịnh số 76/2013/Qð-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ quy ñịnh chế ñộ chi ñón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng ñối với một số
ñối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh,
cấp huyện thực hiện;
Căn cứ Quyết ñịnh số 10/2014/Qð-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ
tướng Chính phủ về việc quy ñịnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho
tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt ñộng tại Việt Nam;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm
2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo ñảm cho công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;
Căn cứ Thông tư số 129/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài
chính quy ñịnh chế ñộ chi cho công tác ñiều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc
tế;
Sau khi nghe Tờ trình số 5433/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân thành phố ðà Nẵng về việc ñề nghị phê duyệt các mức chi: ðảm bảo
công tác ñiều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên ñịa bàn thành phố ðà
Nẵng; ðón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng ñối với một số ñối tượng do Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng thực hiện; Một số nội dung chi có tính chất ñặc thù
thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người
dân tại cơ sở do các cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn thành phố thực hiện; Phân cấp
nhiệm vụ chi và mức chi hỗ trợ cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo
hoạt ñộng trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng cho các cơ quan, ñơn vị thực hiện; Báo

