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phục hồi chức năng cho NKT 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ Hà Tĩnh. 

         

 Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ bảo trợ trẻ em – Tư vấn, giáo dục nghề 

nghiệp, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho người khuyết tật (sau 

đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Quỹ bảo trợ trẻ em 

- Văn phòng công tác xã hội với Trung tâm dạy nghề, giới thiệu và giải quyết 

việc làm cho người khuyết tật. Từ khi thành lập đến nay, Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm hoàn thiện về cơ cấu tổ 

chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ và đi vào hoạt động theo đúng quy định. 

 Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ đối 

với Trung tâm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gặp một số vướng mắc đề 

nghị Sở Nội vụ giúp đỡ hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện như sau: 

 1. Tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 98/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2020 về 

củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, quy định Trung tâm là đơn vị “bảo 

trợ xã hội”. Tuy nhiên, tại Quyết định số 11128/QĐ-SLĐTBXH Sở LĐTBXH 

ngày 27/12/2019 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung 

tâm công tác xã hội-  Quỹ bảo  trẻ em, tư vấn giáo dục nghề nghiệp, phục hồi 

chức năng cho người khuyết tật (có ý kiến của Sở Nội vụ tại Văn bản số 

1760/SNV-XDCQ&TCBC ngày 17/12/2019), đơn vị đang thực hiện song song 

2 chức năng: Bảo trợ xã hội và Dạy nghề cho người khuyết tật. 

Để có đầy đủ cơ sở thực hiện việc xếp hạng đơn vị theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh, kính đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn thêm để Sở có căn cứ, cơ sở 

đánh giá, đề nghị xếp hạng Trung tâm. 

2. Chế độ  phụ cấp đối với viên chức, lao động tại Trung tâm: 

Hiện tại, Trung tâm có 13 giáo viên thực hiện nhiệm vụ dạy nghề cho 

người khuyết tật và 03 lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc, 02 Phó Giám đốc) đang 

hưởng phụ cấp đặc thù (70%) theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 

về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường 

chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 10 cán bộ, 

viên chức, lao động là người gián tiếp phục vụ đối tượng khuyết tật đang hưởng 

mức phụ cấp 30% theo khoản 2 Điều 1 Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 

27/5/2012 Quy định tạm thời một số chính sách đặc thù tại các cơ sở bảo trợ xã 

hội, còn lại 06 đồng chí chuyển từ Trung tâm Công tác xã hội không được 

hưởng phụ cấp. 



 

 

Để thực hiện xếp phụ cấp cho cán bộ, viên chức đảm bảo quyền lợi, gắn 

với trách nhiệm và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn 

xếp mức phụ cấp đối với công chức, viên chức, lao động tại Trung tâm (do đơn 

vị không có tên trong danh sách quy định tại Quyết định 17/2012/QĐ-UBND). 

 Kính mong nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Sở Nội vụ để Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Giám đốc,Phó Giám đốc Sở;        

- Phòng BTXH-TE-BĐG; 

- Phòng GDNN; 

- Trung tâm; 

- Website Sở;                       
- Lưu: VT, VP.  
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