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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH PHÚ THỌ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––   
Số: 03/2015/Qð-UBND Phú Thọ, ngày 18 tháng 3 năm 2015. 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
V/v sửa ñổi Khoản 1 và Khoản 2 ðiều 8 của Quy chế thu, quản lý 
và sử dụng Quỹ Quốc phòng – an ninh trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ, 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 06/2013/Qð-UBND ngày 03/6/2013 
của UBND tỉnh Phú Thọ  

––––––––––– 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 
Căn cứ Nghị ñịnh 58/2010/Nð-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ; 
Căn cứ Nghị quyết số 32/2012/NQ-HðND ngày 17/12/2012 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh, bổ sung ñối tượng, mức ñóng góp Quỹ quốc phòng 
- an ninh trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 06/2013/Qð-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng – An 
ninh trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1941/STC-QLNS ngày 
05/12/2014; ý kiến tham gia thẩm ñịnh của Sở Tư pháp (Văn bản số 137/STP-
XD&THVBQPPL ngày 12/3/2015), 

QUYẾT ðỊNH: 

          ðiều 1. Sửa ñổi Khoản 1 và Khoản 2 ðiều 8 (Kế toán, báo cáo quyết toán 
và công khai Quỹ) của Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng – an 
ninh trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ, ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 06/2013/Qð-
UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ như sau: 

“1. Quỹ ñược hạch toán, quyết toán và thực hiện chế ñộ báo theo chế ñộ kế 
toán ngân sách và tài chính xã do Bộ Tài chính quy ñịnh. 

2. ðơn vị phải thực hiện nộp tiền ñầy ñủ vào tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc 
Nhà nước huyện, thành, thị. Không ñược sử dụng kinh phí từ Quỹ quốc phòng - an 
ninh ñể chi cho các nội dung khác ngoài những nội dung nêu tại ðiều 7 Quy chế 
này”. 
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ðiều 2. Giao Sở Tài chính, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, hướng dẫn, ñôn ñốc và 
kiểm tra việc thực hiện trên ñịa bàn tỉnh. 

 ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ñơn vị: Sở Tài chính, Bộ chỉ 
huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; 
Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, cá nhân 
có liên quan căn cứ quyết ñịnh thực hiện./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Chu Ngọc Anh 

 


