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CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 18-3-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Số: 05/2015/Qð-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh trợ cấp hằng tháng ñối với
người có công với cách mạng ñang hưởng mức trợ cấp thấp
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 Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số
04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2013 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của
Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng;
Căn cứ Nghị quyết số 86/2014/NQ-HðND ngày 11 ngày 12 năm 2014 của Hội
ñồng nhân dân thành phố ðà Nẵng về việc thông qua chính sách trợ cấp hàng tháng
ñối với người có công với cách mạng ñang hưởng mức trợ cấp thấp trên ñịa bàn thành
phố ðà Nẵng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ Trình
số 50/TTr-SLðTBXH ngày 29/01/2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh trợ cấp hằng tháng ñối
với người có công với cách mạng ñang hưởng mức trợ cấp thấp trên ñịa bàn thành
phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ
trì, phối hợp với các ñơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc
thực hiện Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế
Quyết ñịnh số 01/2011/Qð-UBND ngày 10/01/2011 của UBND thành phố ðà Nẵng
về việc ban hành Quy ñịnh trợ cấp hằng tháng ñối với người có công giúp ñỡ cách
mạng ñang hưởng trợ cấp hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như
thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% ñến 30% ñang hưởng trợ cấp hằng tháng
thuộc hộ cận nghèo trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
Mức trợ cấp quy ñịnh tại Quyết ñịnh này ñược thực hiện kể từ ngày
01/01/2015.
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ

