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CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip — Ti' do — Hinh phüc
Dà ATã'ng, ngày ? thángg nàm 2019

QUYET BNH
Ye vic thành Ip, quail 1 và sfr diing
Qu5 Phông, chng ti phim thãnh ph Ba Nng
CHU TICH 1J' BAN NIJAN DAN THANH PHO BA NANG
Can cü Lut T chüc chIrth quyn ctia phirong ngày 19 tháng 6 nãm 2015;
Can cir Lust Ngn sách nha niic ngày 25 tháng 6 nám 2015;
Can cir Nghi djnh s 163/2 016/ND-Cp ngày 21 tháng 12 nàm 2016 cüa
ChInh phü quy cljnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Ngân sách nhà
flhic;

Can ct'r Ngh djrth s 165/2 016/i C1 ngày 24 tháng 12 nám 2016 cüa
ChInh phii quy dnh v quán l, siv ding ngân sách nhà nuOc dôi vi mt so
hoat dng thuOc lTnh v'rc quôc phông, an ninh;
Can cu Quyt dih s O4/2019/QDyTg ngày 22 tháng 01 nm 2019 cüa
Thu tithng ChInh phü ye vic thành lap, quãn 1' vã si.'r diing Qu5 Phông, chông
ti pham;
Theo d nghj cüa Giám d6c Cong an thành ph tai Tè' trInh 1952/TTrCATP-PTM ngày 15 tháng 7 näm 2019,
QUYET mr'ii:
Diu 1. Thành l.p QuS' Phông, cMng tQi phm thành ph6 Dà Ning (sau
day gi tat là Qu phOng, chông tôi phm) dê h trq cho cong tác phông, chOng
ti phm trên dja bàn thành pM à Nng.
Diu 2. IMi ttrçYng áp dipig
1, Các co quan, don vj có chrc nàng lien quan dn hot dng phOng,
chông ti phm.
2. Các Ca nhân, tLp th có thành tIch xuAt sc trong cong tác phông, cMng
tôi pharn; gia dinh va ngui trrc tiêp tham gia phông, chOng ti phm bj thit
hai ye tInh rnng, sirc khôe, tài san.
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Dieu 3. Nguyen tac quan ly, deu hanh, sir ding Quy-Phong,
chong tQl phim

Qu9 PhOng, cMng tôi pham là qu5 tài chInh nhà ntxc ngoài ngân sách,
drc thành 1p dê h trçy cho cOng tác phông, chOng ti phrn trén dja bàn thành
phô DàNäng.
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2. Qu5 Phông, ca6ng ti phm ducic ma tài khoàn ti Kho bc nhà nuOc
thành phô Dà N.ng.
3. \7 ic lap dir toán, thanh toan, quy& toán, kim toán déd vai Qu9 phông,
chông ti phm drcc thirc hin theo các quy dnh cüa Lut Ngân sách nhà nuâc,
Ngh djnhsô 163/201€/ND-CP ngày 21 tháng 12 nãm 2016 cüa ChInh phü quy
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Ngân sách nhà nuâc.
4. Ni dung chi ciia Qu9 phông, chng ti pham không dixçic triLng vai cac ni
dung chi tr nguôn chi h trçi khác. So kinh phi kêt du cüa Qu Phông, chông ti
ph.rn cuôi näm chua sr ding hêt duçc chuyên sang nàm sau dê tiép ti1c sü ditng.
Diu 4. Ngun hInh thành Qu3 Phông, chông ti phm
1. Ngân sách tliành ph h trg vn diu l khi thành l.p Qu Phèng,
chông ti phm theo Quyêt djnh nay.
2. Tài trg, dóng gop t1,r nguyen tü ngun hqp pháp cüa t chirc, cá nhân
trong và ngoài nithc cho cong tác phOng, chông ti pham.
Diu 5. Ni dung chi và djnh mfrc chi
Qu5' Phông, chng ti phm thành ph Dà Nng ducic sü diing dê chi cho
các ni dung sau:
1. Thuing dt xut bang tin cho các Ca nhân, tp th có thành tIch xux
sac trong cOng tác phèng, chông ti pham và ma tiiy: Tôi da dOi vói cá nhân là
5.000.000 dong/nguäi/lân khen thuâng, tOi da dôi vâi t.p the là 20.000.000
dongItQp thê/ln khen ±u&ng.
2. H trçY tin dn bü, trçi cp dt xut di vói gia dinh Va nguôi trrc tiêp
tham gia phèng, chôn tOi pham bi thit hai ye tInh mng, sue khôe và tài san.
Mirc chi thrc hin theo quy djnh ti Nghi, djnh 103/2002/ND-CF ngày 17 tháng
12 nãm 2003 ciia ChInh phü quy dinh chê do den bü, trg cap dôi vói cá nhân, gia
dInh, Co quan, to chic tham gia phông, chông ma tu' bj thit h.i ye tInh mng,
srckhoê,tàisàn.
Diu 6. Thmquyên chi
1. Chü tjch Uy ban nhân dan thành ph quy& djnh chi khen th.r&ng d&
vai các tp the, Ca nhân có thành tIch dc bit xuât sac trong cong tác phông,
chông ti phm và m2. tüy: Mirc chi khen thuang cho cá nhân tr 3.000.000 dông
den 5.000.000 dOng/ngui/1ân khen thuOng, mire chi khen thu&ng eho t3p the tr
15.000.000 dôngdên 20.000.000 dông/tp thê/lân k.hen thithng và quyét djnh chi
theo khoàn 2, Diêu 5 ciia Quyêt djnh nay.
2. Giárn dc C 5ng an thành ph quy& dinh chi khen thu&ng d6i v&i cac
tp the, cá nhn có thành tIch xuât sac trong cong tác phông, chong ti phrn và
ma t1iy: Muc chi khen thu&ng cho cá nhân tôi da không qua 3.000.000
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dng/ngyi/1An khen thir&ng, mirc chi khen thuing cho tp th tôi da không qua
15.000.000 dong/tp thê/lân khen thi.thng.
Diu 7. Quy trInb chi Qu5 Phông, cIing ti pbm
1. Khi có nhu cu. sr ding Qu Phông, chng ti phrn các don vj can cir
ni dung chi và djnh mire chi quy djnh tai Diêu 5 Quyét djnh nay 1p ho so dê
ngh chi thuàng gui ye Cong an thành phô thâm djnh. Ho so dê nghj chi gôm:
a) Th trInh v vic d nghi si:r dung Qu phOng, chng ti phm lien quan
den vic thrc hin các ni dung chi, d xuât miirc chi,
b) Các tài 1iu vin dk lien quan dn ni dung chi, mi.'rc chi (nu

co).

2. Sau khi nhn duoc h so d nghj chi, Cong an thành ph tin hành
thârn dinh tInh xác thu'c, tInh
thiêt, tInh khâ thi
vic thc hin ni dung
chi, müc chi. Trong thai hn 03 ngày, Cong an thnh phO có hInh thüc giái
quyêt, cii the:
cap

ye

a) VOi nhü'ng h so' d nghi chi không dam bâo các tiêu chI trén có vàii
trã Ii vic khOng dông vói các nôi dung chi, miirc chi cüa don vj 1Q.p hO
b) Vói nhUng h so dam báo theo yéu c.0 và thuQc th.m quyn chIt
khoân 1, Diêu 6 cia Quvêt dini-i nay thI Cong an thânh phô có van bàn trInh19i4
tjch U' ban nhân dan thành phO xem xét, quyêt djnli.
ye

c) VOi nh.&ng h :30 dam báo theo yêu c.0 và thuQc thm quyn ch* eo
khoàn 2, Diêu 6 ciia Quyêt djnh nay thI Cong an thành phô xem xét, quyêt djnh.
A
p
A
,
Dieu 8. Trach nhiçm thirc hiçn quan ly,
dieu
hanh
Quy- Phong, chong
ti phm
F
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1. COng an thành Phô:
a) Chju trách nhiêrn quân 1, diu hành, sü dirng và thanh toán, quyt toán
Qu Phông, chong ti phm thành phô Dà Nng, ma tài khoãn tai Kho bac Nlhà
nuic Dà Nàng dê quãn 1 và ma sO k toán theo döi càc khoán thu, chi, 1p báo cáo
quyêt toán Qu Phông, cFtông tQi phm theo quy dnh cüa pháp lut.
b) T ch'tirc huy dng tài trçi, vin trçY và tip nhn các khoãn tài trçi, vin trçi
cCia các Ca nhân, to chuc ;rong ngoài nuOc cho Qu Phông, chông ti phm.
va

c) Ttng hqp tInh hInh quán I và
diing Qu phông, chng ti ph.rn
theo dnh kSr 6 tháng, hang näm và dt xuât báo cáo Uy ban nhân dan thânh phô,
dông thai gui
Tài chInh de theo dôi, tong h chung.
2. S&Tài chInh:
su

a

a) Tham muu chc Uy ban nhân dan thãnh ph b6 trI ngân sách h tr
von diéu 1 hot dng cho Qu Phông, chOng ti phm trCn Ca SO' dê nghj cia
COng an thành phô.

b) Phi hçp vói Cong an thành pM huàng dn vic tip nhn, quãn 1
va su diing Qu Phông, hOng ti pham.
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c) Ph& hçip v&i Cong an thành phé trong vic kim tra, giám sat tInh hInh
quân 1 và sr ding Qu5' Phàng, chông ti phm.
Diu 9. Quy& djnh nay có hiu 1ixc thi hành k tr ngày k. Trong trung
hgp truànghcp các vn bàn quy phm pháp 1ut vin dn tai Quyêt djnh nay
thay the bang mt van bàn quy pham pháp 1ut mói
dugc sira dôi, bô sung
thI áp dicing theo van bn quy phm pháp 1u.t mi do.
Diu 10. Chánh Vn phOng Doàn Dai biu Qu& hOi, Hi dng nhân dan
và Uy ban nhân dan thanh phô, Giám doe S Tài chInh, Giám doe Kho bac Nba
nuóc Dã Nàng, Giám dOe Cong an thành phO và Thii trtr&ng the s0, ban, ngành,
dja phuo'ng có lien quari chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này.I._—
Ncri n/ian:
-NhuDiêu 10;
- TTTU, TT HDND tp (dé b/áo);
- Chü tjch, các PCT UBND tD;
- Các s&, ban, ngành;
- UBND cac qun, huyn, xã, phung;
- Báo Dã Nng, Dâi PiTH Eà Nang;
- Cong Thông till din tü thãnh phô;
- Luu: VT, CATP.
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