
   UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:05/2011/QĐ-UBND                            Đà Nẵng, ngày 29  tháng 01 năm 2011  

QUYẾT ĐỊNH
         Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng 

do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng thực hiện

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng 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 Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 
một số đối tượng do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;  

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 77/TTr-STC ngày 26 tháng 01 
năm 2011 và trên cơ  sở ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành 
phố tại Công văn số 3013/HĐND-VP ngày 29 tháng 12 năm 2010, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quyết định này quy định về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 
một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp) thực hiện. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 
02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, 
chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. 

Điều 2. Nội dung và mức chi: 

1. Chi tiếp xã giao các đoàn đại biểu, các cá nhân đến thăm và làm việc 



với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố, mức chi như sau:

- Tiếp và làm việc tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng: 
30.000 đồng/người/lần tiếp; 

- Tiếp và làm việc tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện: 
20.000 đồng/người/lần tiếp.   

- Trong trường hợp đặc biệt phải mời cơm thân mật thì thực hiện theo quy định 
hiện hành của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về chế độ chi tiêu đón tiếp khách 
trong nước. 

2. Chi tặng quà lưu niệm: 

a) Chi tặng quà lưu niệm cho các đoàn đại biểu, cá nhân đến thăm và làm việc 
với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp:

- Thăm và làm việc tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: 200.000 
đồng/đại biểu;

- Thăm và làm việc tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện: 
100.000 đồng/đại biểu.

b) Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày sinh nhật đối với các vị lão thành cách 
mạng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu 
trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo 
vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, mức chi do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam thành phố, quận, huyện thực hiện: 200.000 đồng/người.

c) Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng 
(Ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão 
thành cách mạng; chiến sĩ cách mạng tiêu biểu; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các chức 
sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp 
tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân 
tộc, mức chi như sau:

- Do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện: 300.000 
đồng/lần tặng;

- Do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện thực hiện: 200.000 
đồng/lần tặng.

Việc tặng quà chúc mừng các đối tượng nhân ngày Tết nguyên đán, ngày lễ 
hoặc ngày lễ trọng một năm không quá 02 lần, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tự 
quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của 
từng đối tượng.  



3. Chi thăm hỏi ốm đau đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng 
tiêu biểu; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; chức sắc tôn giáo, ng ười có uy tín tiêu biểu 
trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ 
tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, mức chi như sau:

- Do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện: 1.000.000 
đồng/người/năm; 

- Do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện thực hiện:  500.000 
đồng/người/năm.

Trường hợp đặc biệt do UBND thành phố quyết định mức chi thăm hỏi ốm đau 
nhưng không vượt quá 02 lần mức quy định nêu trên.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện: 

Nguồn kinh phí thực hiện các mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của Uỷ 
ban Mặt trận Tổ quốc các cấp quy định tại Điều 2 Quyết định này do ngân sách thành 
phố bố trí cân đối trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam thành phố và các quận, huyện theo phân cấp của Luật Ngân sách 
nhà nước. 

Điều 4. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí: 

1. Hằng năm, cùng với thời gian lập dự toán ngân sách, căn cứ tình hình thực 
hiện chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng năm trước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp 
có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của địa 
phương, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

2. Trên cơ  sở dự toán đề nghị của các địa phương, đơn vị, Sở Tài chính có 
trách nhiệm tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên của ngân sách hằng năm, 
báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt.

3. Việc phân bổ, quyết toán kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, 
đơn vị kịp thời phản ánh để Sở Tài chính tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo đề xuất Uỷ 
ban nhân dân thành phố sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp.



Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được 
áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tài 
chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thành phố Đà Nẵng; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
             KT. CHỦ TỊCH

                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                           Võ Duy Khương


