
 UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 61/2006/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Đà Nẵng, ngày 16  tháng 6  năm 2006

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính 

phủ về chính sách cứu trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư số 18/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 của 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 
định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về chính sách cứu 
trợ xã hội;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tại Tờ trình 
số 65/TTr-SLĐTBXH-BTXH ngày 16/2/2006 và của Sở Tài chính tại Công văn số 
692/STC-QLNS ngày 03/3/2006 về việc nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường 
xuyên hàng tháng tại cộng đồng cho các đối tượng xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nâng mức cứu trợ xã hội thường xuyên cho các đối tượng xã hội tại 

xã, phường trên địa bàn thành phố từ 90.000 đồng/người/tháng lên 150.000 
đồng/người/tháng (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện cứu trợ xã hội thường xuyên theo Điều 1 
Quyết định này được chi từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội trong dự toán ngân sách 
hàng năm của quận, huyện.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các quận, huyện rà 
soát và tổng hợp danh sách đối tượng được cứu trợ gửi Sở tài chính thẩm định cấp bổ 
sung kinh phí cho ngân sách quận, huyện (phần chênh lệch giữa mức cũ và mới) từ 
nguồn dự phòng ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2006.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2005 và thay 
thế cho Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2006 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng.



Điều 4.  Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
Đà Nẵng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên 
quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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