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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 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 29 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số 
đối 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 định số 10/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ 
chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động 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 định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 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 định chế độ chi cho công tác điều 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 Đà Nẵng về việc đề nghị phê duyệt các mức chi: Đảm bảo 
công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng; Đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối 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 
địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện; Một số nội dung chi có tính chất đặc 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, đơn vị trên địa 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 động trên 



địa bàn thành phố Đà Nẵng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện; Báo cáo thẩm tra của 
Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định các mức chi áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Mức chi đảm bảo công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm); 

2. Mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối 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 địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện (Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm); 

3. Mức chi đối với một số nội dung có tính chất đặc 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, đơn 
vị trên địa bàn thành phố thực hiện (Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm); 

4. Phân cấp nhiệm vụ chi và mức chi hỗ trợ cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc 
tôn giáo hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện (Chi 
tiết theo Phụ lục 4a và 4b đính kèm);

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại 
biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ 
họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm  2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày 
thông qua./.
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