
NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động 

đối với lực lượng dân quân tự vệ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ Quốc 

phòng Quy định chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban chỉ huy 
quân sự và chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 
02 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Quốc phòng – Bộ Lao động Thương binh & xã hội 
- Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân 
quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân 
quân tự vệ; 

Xét Tờ trình số 6375/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân 
tự vệ; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại       kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ 
đã được thông qua tại Khoản IV, Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 
năm 2013 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ 
họp thứ 8 (tám), cụ thể như sau:

a) Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tự vệ (trừ dân quân biển và 
dân quân thường trực) là 0,1 mức lương cơ sở cho một ngày công  lao động.

b) Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân biển là 0,14 mức lương cơ sở 
cho một ngày công lao động khi huấn luyện, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tìm 
kiếm, cứu nạn trên biển.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 29 /2016/NQ-HĐND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016



1. Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 
định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX, Kỳ họp thứ hai 
thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

          CHỦ TỊCH
     Nguyễn Xuân Anh


