
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Số:24/2010/QĐ-UBND             Đà Nẵng, ngày23 tháng 8  năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND

ngày 19 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách
trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa bàn thành phố

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 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 
13/4/2007 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,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 
năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp đối với bộ đội xuất 
ngũ bị bệnh tâm thần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

“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 21/2010/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 7 năm 2010 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 500.000 
đồng/người/tháng.

2. Đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần đang được hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng theo quy định của UBND thành phố thì được hỗ trợ thêm để hưởng đủ 
mức trợ cấp 500.000 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.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. 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
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