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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Về việc quy định mức trợ cấp xã hội thường xuyên 
đối với đối tượng cứu trợ xã hội tại xã, phường.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
	- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
	- Căn cứ Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 9/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội;
	- Xét đề nghị của Liên Sở : Lao động Thương binh và xã hội - Tài chính Vật giá tại Tờ trình số: 427/TTr/LS/LĐTBXH-TCVG ngày 30/5/2002 về việc đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng cứu trợ xã hội trên địa bàn Thành phố.
	
QUYẾT ĐỊNH  

	Điều 1 : Mức trợ cấp hàng tháng cho những người thuộc diện cứu trợ xã hội thường xuyên tại xã, phường từ ngày 01/7/2002 là 105.000 đồng/người/tháng.

	Điều 2 : Kinh phí để thực hiện trợ cấp cho các đối tượng theo quy định tại điều 1 hàng năm được bố trí trong ngân sách của quận, huyện. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

	Phần kinh phí tăng thêm do thực hiện mức cứu trợ xã hội trong 6 tháng cuối năm 2002 do ngân sách các quận, huyện sắp xếp trong dự toán đầu năm (kể cả nguồn kết dư ngân sách quận, huyện năm 2001).

	Điều 3 : Quyết định này thay thế quyết định số 72/2000/QĐ-UB ngày 15/8/2000 của UBND Thành phố về việc quy định mức trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng cứu trợ xã hội tại xã phường.

	Điều 4 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở : Tài chính Vật giá, Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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