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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2013 - 2017

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 Quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 4 Về 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012;

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

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2013 - 2017 trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau:
1. Hộ nghèo ở khu vực nông thôn: Là hộ có mức thu nhập bình quân từ 600.000 

đồng/người/tháng (từ 7.200.000 đồng/người/năm) trở xuống.
2. Hộ nghèo ở khu vực thành thị: Là hộ có mức thu nhập bình quân từ 800.000 

đồng/người/tháng (từ 9.600.000 đồng/người/năm) trở xuống.
Điều 2. Mức chuẩn hộ nghèo quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ xây 

dựng chính sách an sinh xã hội và Đề án Giảm nghèo giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH

 Văn Hữu Chiến


