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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 30 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về quy ñịnh mức trợ cấp cứu trợ xã hội ñột xuất
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 07/2000/Nð-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000, Nghị ñịnh số
168/2004/Nð-CP ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sửa ñổi bổ sung một
số ñiều của Nghị ñịnh số 07/2000/Nð-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ
về Chính sách cứu trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư số 18/2000/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 của
Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị
ñịnh số 07/2000/Nð-CP; Thông tư số 16/2004/TT-BLðTBXH ngày 12 tháng 11 năm
2004 của Bộ Lao ñộng- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số
168/2004/Nð-CP ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Nghị ñịnh số 07/2000/Nð-CP ngày 09 tháng 03 năm 2000 của Chính phủ về
Chính sách cứu trợ xã hội;
Thực hiện Công văn số 1184/LðTBXH-BTXH ngày 10 tháng 4 năm 2006 của
Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về chính sách cứu trợ xã hội;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố
ðà Nẵng tại tờ trình số 149/TTr-SLðTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2006 về việc ðề
nghị nâng mức trợ cấp ñột xuất cho các ñối tượng xã hội,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh mức trợ cấp cứu trợ xã hội ñột xuất cho hộ gia ñình, cá nhân
khó khăn, rủi ro bất hạnh do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng như sau:
1. Mức hỗ trợ cho gia ñình có người chết, mất tích: 2.000.000 ñồng/người.
2. Mức hỗ trợ cho gia ñình có nhà bị cháy, ñổ, sập, trôi, hộ phải di dời khẩn
cấp: từ 5.000.000 ñồng ñến 6.000.000 ñồng/hộ.
3. Mức hỗ trợ cho hộ gia ñình có nhà bị hư hỏng nặng: từ 2.500.000 ñồng ñến
3.000.000 ñồng/hộ.
4. Mức hỗ trợ cho gia ñình bị mất phương tiện sản xuất lâm vào hoàn cảnh
thiếu ñói: 12 kg lương thực/khẩu/tháng. Thời gian hỗ trợ tối ña không quá 03 tháng.
5. Mức hỗ trợ cho người bị thương nặng (phải nhập viện) do thiên tai hoặc
tham gia cứu hộ tài sản của Nhà nước, của nhân dân: 1.000.000 ñồng/người.

