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Phụ lục
Ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các ñối tượng xã hội trên
ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
( Ban hành kèm theo Qð số 29 /2013/Qð-UBND ngày 09 tháng9 năm 2013
của UBND thành phố ðà Nẵng)
TT
1
2

NỘI DUNG HỖ TRỢ

MỨC CHI

Chi trả tiền ñiện thoại ñường dây nóng cho 02
Theo hóa ñơn phát sinh thực
máy ñiện thoại cố ñịnh (số 05113.550.550 và
tế
05113.550.770)
Chi trả tiền ñiện thoại di ñộng (0905.550.770) 300.000 ñồng/tháng
Chi hỗ trợ làm việc kiêm nhiệm và ngoài giờ
cho các thành viên trong Tổ tiếp nhận xử lý
thông tin về người lang thang xin ăn và người
tâm thần người lang thang theo mức khoán như
sau:
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- Cán bộ thực hiện công tác hồ sơ, tiếp nhận
thông tin và nhân viên lái xe: (mỗi ca trực 02
người gồm 01 cán bộ xử lý và 01 nhân viên lái
xe)
+ Trực ngày thường
+ Trực thứ bảy, chủ nhật
+ Trực lễ, tết
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80.000 ñồng/người/ca trực
100.000 ñồng/người/ca trực
150.000 ñồng/người/ca trực

Chi xăng xe theo ñịnh mức quy ñịnh và số km
thực tế của xe hoạt ñộng; chi sửa chữa thường Thanh toán theo chế ñộ hiện
xuyên, bảo dưỡng ñịnh kỳ xe chuyên dụng và hành và dự toán ngân sách
các khoản chi khác: Văn phòng phẩm, photo, ñược bố trí hằng năm
mực in, họp giao ban liên quan khác trong công
tác phục vụ của Tổ
Chi phí cho công tác khảo sát, lập biên bản thiết
lập hồ sơ, di lý ñối tượng, chụp ảnh, bàn giao…
- ðối tượng lang thang xin ăn
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+ Khảo sát, lập biên bản và di lý tập trung

80.000 ñồng/ñối tượng

+ Chụp ảnh, lập bảng ghi danh

10.000 ñồng/ñối tượng

+ Chi cho công tác thiết lập hồ sơ

10.000 ñồng/ ñối tượng

+ Chi công tác làm vệ sinh, khám sức khoẻ

15.000 ñồng/ñối tượng

- ðối tượng tâm thần
+ Khảo sát lập biên bản và di lý tập trung

150.000 ñồng/ñối tượng

