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Số: 38/2012/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 23  tháng 8  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Quy định một số mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 
2010 của Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 4 về 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 
1097TTr-STC ngày 16 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục 
pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật;

2. Các cơ quan, đơn vị có thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật;

3. UBND các quận, huyện; xã, phường;

4. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, 
đoàn thể khác được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật theo yêu cầu, kế hoạch.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện: 



Nguồn ngân sách bố trí trong dự toán hằng năm theo phân cấp và nguồn thu hợp 
pháp khác được để lại theo quy định của các cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Trách nhiệm các cơ quan liên quan:

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên 
quan kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này;

2. Các cơ quan, đơn vị áp dụng thực hiện việc chi tiêu theo đúng mức chi quy 
định tại Quyết định này và thực hiện thanh quyết toán theo quy định của chế độ kế toán 
hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ 
ngày 01 tháng 8 năm 2012.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các 
Sở: Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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