UỶ BAN NHÂN DÂN
QUẬN HẢI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6095 /QĐ-UBND

Hải Châu, ngày 26 tháng 11 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượng xã hội
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017
của HĐND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng
bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của
UBND quận Hải Châu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp kinh phí trợ cấp khó khăn đột xuất cho bà Trần Thị Thanh
Thủy, Sinh năm: 1964. Hiện tạm trú tại tổ 59 phường Thuận Phước, quận Hải
Châu, thành phố Đà Nẵng, là đối tượng thuộc hộ khó khăn.
Lý do trợ cấp: hỗ trợ kinh phí chữa bệnh
Mức trợ cấp là: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) từ nguồn
đảm bảo xã hội năm 2019.
Điều 2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận làm thủ tục cấp
tiền và báo cáo quyết toán thu chi theo đúng quy định của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND, UBND quận; Trưởng
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; Trưởng phòng Tài chính – Kế
hoạch quận; Chủ tịch UBND phường Thuận Phước và đối tượng có tên tại Điều
1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Như Điều 4;
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