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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh, ngày 03 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh chế ñộ phụ cấp, trợ cấp ñối với cán bộ, viên chức
làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và
người sau cai nghiện ma tuý trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 114/2007/Nð-CP ngày 03/07/2007 của Chính phủ quy ñịnh
chế ñộ phụ cấp ñối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện
ma tuý, người bán dâm; Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT/BLðTBXH -BNV-BTC
ngày 20/08/2007 của Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện chế ñộ phụ cấp ñối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Cơ sở
quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý;
Căn cứ Nghị quyết số 234/2008/NQ-HðND ngày 23/07/2008 của Hội ñồng nhân
dân tỉnh Nghệ An khoá XV - Kỳ họp thứ 13, về một số chế ñộ phụ cấp, trợ cấp ñối với
cán bộ, viên chức làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm
và người sau cai nghiện ma tuý trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng TB &XH tại Tờ trình số: 1289/TTrLðTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2008,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chế ñộ phụ cấp, trợ cấp ñối
với cán bộ, viên chức làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán
dâm và người sau cai nghiện ma tuý trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An.
ðiều 2. - Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Lao ñộng TB &XH, Tài chính,
Nội vụ, Giám ñốc Kho bạc nhà nước Nghệ An; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,
thị xã; Thủ trưởng các Ban, ngành, ñoàn thể và các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân ðường

4

CÔNG BÁO

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Số 13 - 01/10/2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Chế ñộ phụ cấp, trợ cấp ñối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở
quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý
trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 50/2008/Qð-UB
ngày 03 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. ðối tượng và phạm vi áp dụng:
1. Người làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và
người sau cai nghiện ma tuý ñược hưởng phụ cấp, trợ cấp tại Quy ñịnh này bao gồm:
a) Cán bộ, viên chức, người ñang trong thời gian thử việc, người làm theo chế ñộ
hợp ñồng lao ñộng không xác ñịnh thời hạn, hợp ñồng lao ñộng xác ñịnh thời hạn từ 03
tháng trở lên.
b) Những người ñược ñiều ñộng biệt phái có thời hạn từ 03 tháng trở lên làm việc
tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma
tuý (sau ñây gọi chung là cán bộ, viên chức).
c) Cán bộ, viên chức, sinh viên ñã tốt nghiệp các Trường ðại học có trình ñộ
chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng, ñược các cơ sở quản lý người nghiện ma
tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý tiếp nhận vào làm việc sau ngày
22/7/2008 thì ñược hưởng chế ñộ trợ cấp thu hút ñặc thù.
2. Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma
tuý nêu tại ñiểm a, ñiểm b, ñiểm c khoản 1 ðiều này bao gồm: Các Trung tâm Giáo dục
Lao ñộng Xã hội trực thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện,
thành phố, thị xã và Trung tâm quản lý, cai nghiện, dạy nghề và giải quyết việc làm sau
cai Phúc Sơn trực thuộc tỉnh ðoàn Nghệ An (sau ñây gọi chung là Trung tâm).
ðiều 2. Nguyên tắc áp dụng
1. ðịa bàn làm việc của cán bộ, viên chức ñể làm căn cứ thực hiện các chế ñộ phụ cấp
tại Quy ñịnh này ñược xác ñịnh theo ñịa ñiểm trú ñóng của Trung tâm như sau:
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a) Các Trung tâm tại huyện: Nghĩa ðàn, Anh Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Kỳ
Sơn và Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội II (Nghi Yên - Nghi Lộc) thuộc ñịa bàn
vùng núi;
b) Các Trung tâm ñóng tại Thành phố Vinh thuộc ñịa bàn ñồng bằng.
2. Cán bộ, viên chức thuộc chức danh quản lý Trung tâm, nhưng có thời hạn trực
tiếp làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ y tế, giáo dục dạy nghề thì ñược tính hưởng
phụ cấp ưu ñãi ngành y tế hoặc giáo dục.
3. Cán bộ, viên chức vừa thuộc ñối tượng hưởng phụ cấp ưu ñãi ngành y tế, vừa
thuộc ñối tượng ñược hưởng phụ cấp ưu ñãi ngành giáo dục thì ñược hưởng một mức
phụ cấp ưu ñãi cao nhất.
4. Cán bộ, viên chức hưởng chế ñộ trợ cấp thu hút một lần phải có cam kết làm việc
tại Trung tâm từ 05 năm trở lên nếu vi phạm phải bồi hoàn số tiền ñược trợ cấp.
5. Cán bộ, viên chức không ñược tính hưởng các chế ñộ phụ cấp tại Quy ñịnh này
trong thời gian sau:
a) Thời gian ñi công tác, học tập ở trong nước không trực tiếp làm các công việc
của Trung tâm liên tục từ 03 tháng trở lên;
b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
c) Thời gian nghỉ ốm ñau, thai sản vượt quá thời hạn quy ñịnh của pháp luật về Bảo
hiểm Xã hội;
d) Thời gian bị ñình chỉ công tác hoặc không ñược làm các công việc của Trung
tâm theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương II
CÁC CHẾ ðỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP VÀ CÁCH TÍNH.
ðiều 3. Phụ cấp, trợ cấp thu hút ñặc thù.
1. Cán bộ, viên chức quy ñịnh tại ñiểm a, b khoản 1 ðiều1 Quy ñịnh này ñược
hưởng phụ cấp thu hút ñặc thù, mức phụ cấp bằng 1, 2 lần mức lương tối thiểu/người
/tháng.
2. Cán bộ, viên chức quy ñịnh tại ñiểm c khoản 1 ðiều 1 Quy ñịnh này ñược hưởng trợ
cấp thu hút ñặc thù một lần, một khoản tiền bằng 15 lần mức lương tối thiểu.
ðiều 4. Phụ cấp ưu ñãi y tế, giáo dục dạy nghề.
1. Cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế (khám, chữa bệnh, chuẩn
ñoán, ñiều trị, chăm sóc, tư vấn hồi phục tâm lý, thay ñổi hành vi cho người nghiện
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ma tuý, bị nhiễm HIV /AIDS) và cán bộ, viên chức trực tiếp làm công tác trông coi, bảo
vệ, vận chuyển, phục vụ người nghiện ma tuý bị nhiễm HIV /AIDS (bao gồm cả việc
quản lý, ñiều trị tại bệnh viện, truy bắt, can thiệp khi ñánh nhau, xử lý kỷ luật, vệ sinh
buồng bệnh, vệ sinh môi trường) tại:
a) Các Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội tại huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế
Phong, Anh Sơn, Nghĩa ðàn và Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội II (Nghi Yên Nghi Lộc) ñược hưởng mức 50%;
b) Các Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội tại thành phố Vinh ñược hưởng mức
40%.
2. Cán bộ, viên chức chuyên môn y tế trực tiếp khám bệnh và chuẩn ñoán, xét
nghiệm cận lâm sàng trong quá trình ñiều trị cắt cơn nghiện, giải ñộc cho người nghiện
ma tuý (bao gồm cả việc phục hồi sức khoẻ, tâm lý, hành vi, tiêm và cấp phát thuốc) và
cán bộ, viên chức trực tiếp phục vụ (trông coi, bảo vệ, vận chuyển, chăm sóc, cho ăn,
uống thuốc, tắm giặt, vệ sinh buồng bệnh, vệ sinh môi trường và các công việc có liên
quan khác trong quá trình ñiều trị cắt cơn, giải ñộc cho người nghiện ma tuý) tại:
a) Các Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội tại huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế
Phong, Nghĩa ðàn, Anh Sơn và Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội II (Nghi Yên Nghi Lộc) ñược hưởng mức 35%;
b) Các Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội tại thành phố Vinh ñược hưởng mức
30%.
3. Cán bộ, viên chức (kể cả hợp ñồng và thỉnh giảng) ñược phân công trực tiếp dạy
văn hoá, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma tuý, người bán dâm,
người nhiễm HIV /AIDS (bao gồm cả việc duy trì sinh hoạt nội vụ, theo dõi diễn biến tư
tưởng, truy bắt, can thiệp khi ñánh nhau, xử lý kỷ luật, ngăn chặn các hành vi vi phạm
pháp luật) tại các khu, ñội quản lý hoặc trung tâm và cán bộ, viên chức ñược phân công
dạy nghề cho người nghiện ma tuý, người bán dâm và người nhiễm HIV /AIDS trong
các hoạt ñộng dạy nghề, lao ñộng sản xuất tại:
a) Các Trung tâm Giáo dục lao ñộng xã hội tại các huyện Nghĩa ðàn, Anh Sơn, Kỳ
Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội II (Nghi Yên Nghi Lộc) ñược hưởng mức 50%;
b) Các Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội tại thành phố Vinh ñược hưởng mức
40%.
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ðiều 5. Phụ cấp ưu ñãi ñối với cán bộ, viên chức làm công tác quản lý, không trực
tiếp làm chuyên môn y tế, dạy văn hoá, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy
nghề tại các Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội.
1. Các Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội tại huyện Nghĩa ðàn, Anh Sơn, Kỳ
Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội II xã (Nghi
Yên - Nghi Lộc) ñược hưởng mức 25%;
2. Các Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội tại thành phố Vinh ñược hưởng mức
15%.
ðiều 6. Cách tính, thời gian ñược hưởng phụ cấp, trợ cấp.
1. Các chế ñộ phụ cấp tại ðiều 4, ðiều 5 Chương II của Quy ñịnh này ñược tính
theo công thức sau: Mức tiền phụ cấp ưu ñãi theo nghề 01 tháng = mức lương tối thiểu
chung X{hệ số lương ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh ñạo +% (quy
theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)} X tỷ lệ % phụ cấp ưu ñãi ñược
hưởng.
2. Thời gian ñược hưởng:
a) Các chế ñộ phụ cấp tại khoản 1 ðiều 3; khoản 1, 2, 3 ðiều 4; khoản 1, 2 ðiều 5
tại Quy ñịnh này ñược hưởng tính từ ngày 01/8/2008.
b) Chế ñộ trợ cấp tại khoản 2 ðiều 3 Quy ñịnh này ñược hưởng từ ngày 01/8/2008.
Chương III
NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁCH CHI TRẢ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP.
ðiều 7. Nguồn kinh phí.
1. Kinh phí chi trả phụ cấp theo Quy ñịnh này ñược ñảm bảo bằng nguồn ngân sách
ñịa phương, nguồn cung ứng dịch vụ, lao ñộng sản xuất của Trung tâm, ñóng góp của
người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý và các nguồn thu
hợp pháp khác.
2. ðối với phần chi từ ngân sách ñịa phương ñược bố trí trong dự toán ngân sách
hàng năm giao cho các Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội.
ðiều 8. Cách chi trả.
1. Việc lập, tổng hợp, quyết ñịnh giao dự toán, chấp hành và thanh quyết toán kinh
phí thực hiện các chế ñộ phụ cấp tại Quy ñịnh này theo quy ñịnh của Luật Ngân sách
Nhà nước và các văn bản hướng dẫn;
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2. Khoản phụ cấp thu hút ñặc thù ñược hoạch toán vào mục 102, tiểu mục 02 theo
chương, loại, khoản tương ứng của mục ngân sách nhà nước hiện hành;
3. Khoản phụ cấp, trợ cấp ñối với cán bộ, viên chức tại quy ñịnh này ñược trả cùng
kỳ lương hàng tháng, không sử dụng ñể tính ñóng, hưởng các chế ñộ bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 9. Các Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm, người sau cai
nghiện ma tuý, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở
và của cán bộ công chức, viên chức hàng năm lập dự trù, dự toán nguồn kinh phí phụ
cấp, trợ cấp trình Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và Sở Tài chính xem
xét trình UBND tỉnh quyết ñịnh.
ðiều 10. Các Sở: Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn
các Cơ sở và các ñịa phương thực hiện lập dự toán chi, quản lý, sử dụng và quyết toán
ñúng mục ñích, ñúng quy ñịnh của Pháp luật.
ðiều 11. Các quy ñịnh trước ñây về chế ñộ phụ cấp, trợ cấp ñối với cán bộ, viên
chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau
cai nghiện ma tuý, trái với Quy ñịnh này ñều bãi bỏ.
ðiều 12. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc ñề nghị phản ánh về Sở Lao
ñộng - Thương binh và Xã hội ñể phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính nghiên cứu
trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân ðường

