
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

_______________________

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

Số: 48/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về chính sách trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần

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 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 
chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các 
đối tượng bảo trợ xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc 
Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh 

tâm thần đang sống tại cộng đồng do xã, phường quản lý trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng như sau:

1) Bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần chưa được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng 
ưu đãi người có công với Cách mạng, chế độ đối với đối tượng quân nhân ở các chiến 
trường B, C, K, và chưa được hưởng chế độ theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 3 năm 2008 của UBND thành phố về chính sách trợ giúp các đối tượng 
bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được trợ cấp hàng tháng 300.000 
đồng/người/tháng.

2) Đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần đang được hưởng mức trợ cấp 
180.000 đồng/người/tháng theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 
năm 2008 của UBND thành phố, được hỗ trợ thêm 120.000 đồng/người/tháng để được 
hưởng đủ mức trợ cấp 300.000 đồng/người/tháng.

 3) Bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần chưa có bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo 
hiểm y tế miễn phí theo quy định.

 4) Chế độ trợ cấp quy định tại Quyết định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 
năm 2008.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trợ cấp cho bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần quy định 
tại điều 1 Quyết định này được cân đối trong dự toán ngân sách quận, huyện hằng năm 
theo quy định.



Điều 3. Trách nhiệm thi hành:
1) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các quận, huyện tổ chức quản lý, thực hiện 

chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa bàn. 
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc quản lý đối tượng bộ 

đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa bàn thành phố.
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trong việc lập dự toán và dự kiến kinh phí 

đảm bảo việc hỗ trợ bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần để tham mưu Ủy ban nhân dân 
thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

d) Tổng hợp, báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ (trước ngày 15/01 
và 15/7 hàng năm) về tình hình thực hiện chính sách trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị 
bệnh tâm thần trên địa bàn .

2) Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm:
a) Bố trí dự toán ngân sách, thực hiện chi trợ cấp đúng đối tượng, đúng chế độ và 

quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.
b) Có biện pháp quản lý tốt các đối tượng bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên 

địa bàn. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát cấp xã, phường trong việc xác định và quản lý 
đối tượng.

c) Tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa 
bàn. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của cấp xã, phường.

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ về tình hình và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ 
bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  trước ngày 
15/6 và 15/12 hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 
huy Quân sự thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


