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cấp ñó chịu trách nhiệm chi trả, cụ thể:
+ Chế ñộ bảo ñảm trang thiết bị cần thiết và nơi làm việc của Ban Chỉ huy Xã
ñội, ñơn vị dân quân thường trực sẵn sàng chiến ñấu do ngân sách các huyện, thị xã,
thành phố ñảm bảo;
+ Chế ñộ phụ cấp trách nhiệm, chế ñộ trang phục, chế ñộ trợ cấp ngày công,
ngày ăn và chế ñộ trợ cấp ñối với dân quân tự vệ bị ốm ñau, chết, tai nạn, bị thương,
hy sinh quy ñịnh tại ðiều 3, 4, 5, 6, 7, 8 của Quy ñịnh này ñược cân ñối vào dự toán
chi ngân sách hàng năm của các ñịa phương;
+ Năm 2006, chế ñộ trang phục cho cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ do ngân
sách tỉnh chi trả; giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Sở Tài chính dự toán các
khoản chi về chế ñộ trang phục và chế ñộ phụ cấp trách nhiệm của dân quân tự vệ
trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh.
ðiều 10. Tổ chức thực hiện
- Các chế ñộ chính sách này áp dụng từ ngày 01/01/2005 theo ñúng quy ñịnh
tại khoản 1 Mục X của Thông tư Liên tịch số 46/2004/TTLT-BQP-BKH&ðT-BTCBLðTB&XH;
- Hàng năm Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh lập dự toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ tại ñịa phương báo
cáo cơ quan quân sự cấp trên trực tiếp và Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, tổng
hợp vào dự toán ngân sách hàng năm ñể báo cáo các cơ quan thẩm quyền theo quy
ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước;
- Công tác lập, chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theo Nghị ñịnh số
10/2004/Nð-CP của Chính phủ quy ñịnh về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của
Nhà nước với một số hoạt ñộng thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh và Thông tư Liên
tịch số 23/2004/TTLT-BTC-BQP ngày 26/3/2004 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Quốc
phòng hướng dẫn lập, chấp hành quyết toán ngân sách Nhà nước ñối với một số hoạt
ñộng thuộc lĩnh vực quốc phòng;
- Chi cho tự vệ của các cơ quan, tổ chức sử dụng từ kinh phí hàng năm của cơ
quan, tổ chức; ñối với tổ chức kinh tế thì khoản chi cho tự vệ ñược tính vào chi phí
quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật./.
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