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QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 

của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 
bảo trợ xã hội   trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ pháp lệnh phòng, chống mại dâm số 10/2003/PL-UBTVQH11  ngày 17 

tháng 3 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ  xã hội;
Căn cứ Thông tư liên tịch  số 29/2014/TTLT- BLĐTBXH- BTC ngày 24 /10 / 

2014  hướng dẫn thực hiện một số điều của  Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/ 
10/2013của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ  
xã hội ;

Căn cứ Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXHngày 23 /12 / 2015 của Bộ Lao 
động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tiếp nhận, quản lý và giáo dục người 
chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung  Khoản 3a vào sau Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng  về chính sách trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng bảo trợ  xã hội  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

“3a. Mức chi hỗ trợ công tác tiếp nhận người bán dâm có nguy cơ bị xâm hại, bị 
lạm dụng tình dục và người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường nhưng không có nơi cư trú ổn định vào  cơ sở bảo trợ  xã hội trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng (theo Phụ lục số 3 kèm theo Quyết định này)” .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 9 năm 2016. 



Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở:  Sở 
Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính; Công an thành phố; Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.
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