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CÔNG BÁO/Số 09+10+11+12/Ngày 12-8-2019

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:238/2019/NQ-HðND

ðà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên ñán hằng năm cho
cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng, lực lượng
vũ trang và một số ñối tượng ñặc thù trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 4258/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban nhân
dân thành phố về việc ban hành quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên ñán
hằng năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng, lực
lượng vũ trang và một số ñối tượng ñặc thù trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng; Báo
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội ñồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo
luận của các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên ñán hằng năm cho cán bộ
hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng, lực lượng vũ trang và một số
ñối tượng ñặc thù trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng, cụ thể như sau:
1. ðối tượng, mức chi và nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên ñán trên
ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
a) ðối tượng, mức chi do ngân sách cấp thành phố ñảm bảo: Chi tiết theo phụ
lục I ñính kèm.
b) ðối tượng, mức chi do ngân sách quận, huyện, phường, xã ñảm bảo: Chi tiết
theo phụ lục II ñính kèm.

