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Số:171/QĐ-UBND     Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
V/v Hỗ trợ hàng tháng cho các chức danh Hội Từ thiện các cấp

                                                  
CHỦ TỊCH 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;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1810/SNV-TCBC 
ngày 28 tháng 11 năm 2007, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 
đã thống nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 04 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hỗ trợ hàng tháng cho các chức danh Hội Từ thiện các cấp với mức như 

sau:
- Ủy viên thường trực Hội Từ thiện thành phố: 435.600 đồng/tháng (Bốn trăm ba 

mươi lăm ngàn, sáu trăm đồng/tháng).
- Chủ tịch Hội Từ thiện cấp quận, huyện: 580.800 đồng/tháng (Năm trăm tám 

mươi ngàn, tám trăm đồng/tháng).
- Phó Chủ tịch Hội Từ thiện cấp quận, huyện: 435.600 đồng/tháng (Bốn trăm ba 

mươi lăm ngàn, sáu trăm đồng/tháng).
Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện chi trả:
- Đối với kinh phí hỗ trợ cho Ủy viên thường trực Hội Từ thiện thành phố chi 

trong nguồn dự toán kinh phí hoạt động hằng năm do ngân sách thành phố bố trí hỗ trợ.
- Đối với kinh phí hỗ trợ cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Từ thiện cấp quận, 

huyện chi trong nguồn kinh phí hoạt động do ngân sách quận, huyện hỗ trợ hằng năm. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký và áp dụng từ tháng 01 

năm 2008.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Tài chính thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, 
huyện và Chủ tịch Hội Từ thiện thành phố căn cứ Quyết định này thực hiện./.
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