
QUYẾT ĐỊNH
 Về việc sửa đổi,  một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 
29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND thành phố ban hành mức chi hỗ 
trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19 tháng 6 năm 2015;
    Căn cứ  Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/12/2002;
     Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  tại Tờ trình số 
240/TTr- SLĐTBXH ngày09/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Sửa đổi Mục 2, Mục 3 Phụ lục ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập 
trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 
29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 (Phụ lục kèm theo)

          Điều 2. Kinh phí thực hiện sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội 
được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động – Thương binh 
và Xã hội, 

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và chế độ được 
áp dụng từ ngày 01 tháng 6 năm 2016

           Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các quận, 
huyện và thủ trưởng các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                  CHỦ TỊCH 

                                                                                         Huỳnh Đức Thơ

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Số: 14/2016/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2016



PHỤ LỤC
Sửa đổi mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng
( Kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng )

TT NỘI DUNG HỖ TRỢ ĐVT
MỨC 
CHI

1 Hỗ trợ tiền điện thoại di động
(0905.550.770

Tháng 500.000

2 Hỗ trợ trực đêm và ngoài giờ của các 
thành viên trong Tổ theo mức khoán như 
sau: (mỗi ca trực 03 người, gồm: 01 cán 
bộ xử lý tại hiện trường, 01 cán bộ trực 
tại cơ quan xử lý thông tin và 01 nhân 
viên lái xe

2.1 Hỗ trợ trực đêm ngày thường Người/ca trực 150.000

2.2 Hỗ trợ trực ngày thứ bảy, chủ nhật Người/ca trực 200.000

2.3 Hỗ trợ trực lễ, tết Người/ca trực 300.000


