
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________

Số:29/2009/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc vận động đóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng, an ninh 

trên địa bàn 10 phường thực hiện thí điểm tổ chức
 lực lượng Dân quân thường trực 

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 
năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính 
phủ Quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ 14 về 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 và ý kiến của Thường trực HĐND thành phố tại 
Công văn số 2670/HĐND-VP ngày 05 tháng 11 năm 2009;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng BCH quân sự thành phố và Giám đốc Sở Tài 
chính thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định việc vận động đóng góp tự nguyện để xây dựng 
Quỹ quốc phòng, an ninh theo Pháp lệnh Dân quân tự vệ trên địa bàn 10 phường thực 
hiện thí điểm tổ chức lực lượng Dân quân thường trực thuộc thành phố Đà Nẵng. 
Danh sách và phân định vùng của từng phường theo phụ lục số 01 kèm theo.  

Điều 2. Đối tượng vận động và không vận động
1. Đối tượng vận động đóng góp. 
- Hộ gia đình, bao gồm: hộ có hoạt động sản xuất, kinh doanh và hộ không sản 

xuất, kinh doanh;
- Đơn vị hành chính, sự nghiệp;
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
2. Đối tượng không vận động đóng góp.



Hộ gia đình mà chủ hộ là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh ¼; hộ nghèo; 
hộ cứu tế thường xuyên. 

Điều 3. Mức tiền vận động đóng góp:
Mức tiền để vận động các tổ chức, hộ gia đình tự nguyện đóng góp xây dựng 

Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn 10 phường thực hiện thí điểm tổ chức lực 
lượng Dân quân thường trực được thực hiện theo phụ lục số 02 đính kèm. Ngoài ra, 
đối với các cơ sở kinh doanh lớn thì tuỳ theo điều kiện thực tế có thể vận động tự 
nguyện đóng góp ở mức cao hơn.

Điều 4. Tổ chức vận động:
1. Giao Chủ tịch UBND phường phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp 

tổ chức vận động các đối tượng nêu tại khoản 1, Điều 2 Quyết định này trên địa bàn 
Phường để tùy theo khả năng mà tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng Quỹ quốc 
phòng, an ninh. Quá trình tổ chức vận động phải thực hiện theo các nguyên tắc: 

- Không giao chỉ tiêu bắt buộc thu nộp cho cấp dưới để thực hiện, không gắn 
việc vận động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà tổ chức, hộ gia đình 
được hưởng;

- Không được vận động các hộ gia đình không sản xuất kinh doanh đóng góp 
vượt quá mức tối đa tại phụ lục số 02 đính kèm. Trường hợp, có tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân tự nguyện tham gia đóng góp cao hơn mức tối đa thì các Phường được phép 
tiếp nhận và nộp đầy đủ vào Quỹ Quốc phòng, an ninh của Phường;   

- Phải đảm bảo thực hiện đúng Pháp lệnh dân chủ ở phường, xã (cần bàn bạc, 
trao đổi, 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 động đóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng, an ninh được 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 điểm, 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 động.

Điều 5. Quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh:
1. Trích lại 10% trên tổng số vận động được để thanh toán biên lai ấn chỉ, văn 

phòng phẩm và trả thù lao cho tổ chức, cá nhân trực tiếp làm công tác vận động đóng 
góp.  

2. Số còn lại 90% trên tổng số vận động để chi phục vụ cho hoạt động 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 đèn, điện nước, các loại báo chí;



- Các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh tại địa phương.
Số kinh phí này cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp 

tục sử dụng. 
3. Kế toán, báo cáo quyết toán và công khai quỹ.
a. Quỹ được hạch toán kế toán theo chế độ kế toán qui định của Bộ Tài chính.
b. Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu, quý sau), hàng năm (trước 

ngày 10 của tháng đầu, năm sau), UBND phường báo cáo kết quả thu, chi quỹ trên 
địa bàn phường gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch quận; Phòng Tài chính - Kế hoạch 
quận tổng hợp kết quả thực hiện thu, chi trên địa bàn quận, báo cáo UBND quận và 
gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. 

c. Việc thực hiện thu, chi quỹ phải được công khai, minh bạch theo qui định của 
Bộ Tài chính.

Điều 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 đôn đốc việc thực hiện Quyết định 
này; trong đó, có hướng dẫn thực hiện thống nhất chế độ kế toán thu – chi quỹ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được 
áp dụng để tổ chức vận động từ ngày 01 tháng 12 năm 2009.

Điều 8. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, 
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà 
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 định này./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh



PHỤ LỤC 1  
Danh sách và phân định vùng 10 phường thực hiện thí điểm tổ chức
 lực lượng Dân quân thường trực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND
 ngày 19 tháng 11 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng)

STT Quận Phường Vùng
1 Hải Châu Hòa Thuận Tây 2
2 Hải Châu Bình Thuận 2
3 Hải Châu Hải Châu 2 1
4 Hải Châu Thuận Phước 2
5 Thanh Khê Hòa Khê 2
6 Thanh Khê Xuân Hà 2
7 Liên Chiểu Hòa Minh 3
8 Liên Chiểu Hòa Khánh Bắc 3
9 Sơn Trà An Hải Bắc 2
10 Sơn Trà Thọ Quang 2



PHỤ LỤC 2
Mức vận động đóng góp tối đa để xây dựng Quỹ quốc phòng - an ninh 

đối với 10 phường thực hiện thí điểm tổ chức lực lượng Dân quân
 thường trực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Quyết định số  29/2009/QĐ-UBND
 ngày  19 tháng 11 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị tính: Đồng/tháng

Mức vận động đóng góp 
tối đaSTT Đối tượng

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3
1 Hộ gia đình không sản xuất kinh doanh 20.000 15.000 10.000
2 Hộ gia đình có sản xuất kinh doanh 80.000 50.000 30.000
3 Đơn vị hành chính sự nghiệp 100.000 70.000 40.000

4
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh
- Cơ sở kinh doanh khách sạn, vũ 
trường

100.000
200.000

70.000
100.000

40.000
60.000

Ngoài mức vận động nêu trên, đối với các tổ chức sản xuất, kinh doanh lớn thì 
mức vận động đóng góp là: 500.000 đồng/tháng/đơn vị, và tùy theo điều kiện thực tế 
có thể vận động đóng góp cao hơn.


