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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số:14/2009/Qð-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 30 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về trợ cấp thường xuyên, ñột xuất
ñối với Người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo
có hoàn cảnh khó khăn trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
_____________________________

ỦY 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 Pháp lệnh ưu ñãi Người có công với cách mạng số 26/2005/PLUBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về
việc ban hành ðiều lệ quản lý và sử dụng Quỹ “ðền ơn ñáp nghĩa”;
Căn cứ Nghị quyết số 51/2007/NQ-HðND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của HðND
thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2007;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về trợ cấp thường xuyên,
ñột xuất ñối với Người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh
khó khăn trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2.
1. Mức chi trợ cấp nêu tại ðiều 1 Quyết ñịnh này ñược áp dụng thực hiện từ
ngày 01 tháng 5 năm 2009.
2. Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì,
phối hợp với các ñơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực
hiện Quy ñịnh nêu tại ðiều 1 Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

