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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với người có công và  

thân nhân người có công năm 2022 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng; 

Căn cứ Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với 

cách mạng; 

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/20210 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022  

thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng: Người có công, Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã và Giám đốc 

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng năm 2022 đối với các đối tượng 

người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh, tổng số: 14.295 người, kinh phí: 25.789.932.000 đồng. 

Trong đó: 

 - Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: Mức chi bằng 1,8 lần mức 

chuẩn/01 người/01 lần: 3.350 người x (1,8 x 1.624.000 đồng) = 9.792.720.000 

đồng. 

 - Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: Mức chi bằng 0,9 lần mức 

chuẩn/01 người/01 lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng: 

10.945 người x (0,9 x 1.624.000 đồng) = 15.997.212.000 đồng. 

 (Có biểu kèm theo). 

 Điều 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị 

xã lập danh sách đối tượng điều dưỡng tập trung, đối tượng điều dưỡng tại gia 

đình trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt trước ngày 30/3/2022. 

Phối hợp Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ Xã hội tỉnh Hà Tĩnh 



lập kế hoạch tổ chức điều dưỡng tập trung đối tượng người có công với cách 

mạng theo đúng quy định; đồng thời thực hiện chi trả chế độ điều dưỡng tại gia 

đình sau khi được phê duyệt đảm bảo đúng đối tượng, chế độ chính sách, hoàn 

thành trước ngày 27 tháng 7 năm 2022. 

  Giao Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ Xã hội tỉnh Hà Tĩnh 

phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã 

lập kế hoạch tổ chức điều dưỡng tập trung đảm bảo đúng đối tượng, chế độ chính 

sách, thời gian điều dưỡng trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt 

theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/4/2022. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng; Trưởng phòng: Người có công, Kế hoạch - Tài chính Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có 

công và Bảo trợ Xã hội Hà Tĩnh; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ LĐ-TBXH; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện, TP, TX; 

- Giám đốc, các Phó GĐ; 

- BBT Website Sở; 

- Lưu VT, NCC, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
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