
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Số:             /QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác  

được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phươngngày 22/11/ 2019; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền 

quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh;  

Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho 

người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 

250/TTr-LĐTBXH ngày 19/8/2022 (sau khi thống nhất với các sở, ngành, cơ 

quan, đơn vị liên quan). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác (điểm c khoản 2 

Điều 24 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi 

dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội gồm: Người khuyết tật dạng khuyết tật thần kinh, 

tâm thần nặng, đặc biệt nặng có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình, cộng 

đồng và xã hội. 

Quy trình tiếp nhận đối tượng thực hiện theo Quyết định số 3110/QĐ-

UBND ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ LĐ-TB&XH;                       báo 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;    cáo 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 
- Trung tâm CB-TH; 
- Lưu: VT, NC, VX2.. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Lê Ngọc Châu 
 


		trantuannghia.hdnd@hatinh.gov.vn
	2022-09-15T15:13:05+0700


		lengocchau@hatinh.gov.vn
	2022-09-15T15:19:52+0700


		2022-09-15T15:46:59+0700


		2022-09-15T15:47:01+0700


		2022-09-15T15:47:02+0700




