
ỦY BAN NHÂN DÂN           
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 47 /2010/QĐ-UBND

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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                                               QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy định về trợ cấp thường xuyên, đột 

xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo cóhoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2009 
    của UBND thành phố Đà Nẵng
 

ỦY 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 Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng số 26/2005/PL-
UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ quy định 
về việc ban hành điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”;

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

                                          QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy định về trợ cấp thường 
xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 
14/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà 
Nẵng như sau:

“1.Trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm 
nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Quy định này bao gồm:

a) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật 
từ 21% đến 76%;

b) Bệnh binh có tỷ lệ bệnh tật từ 41% đến 80%;
c) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng;
d) Người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang 

hưởng trợ cấp hằng tháng;
e) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 

hưởng trợ cấp 1 lần;



g) Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân, Huy chương 
kháng chiến đang hưởng trợ cấp thường xuyên hoặc 1 lần;

h) Cựu Thanh niên xung phong trong kháng chiến đã được cấp có thẩm quyền 
xác nhận ”

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động 
– Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà 
Nẵng, Chủ tịch Uỷ ban nhân các quận, huyện, xã, phường, thủ trưởng các đơn vị và 
cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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