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UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH PHÚ THỌ                                            ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
               –––––                             ––––––––––––––––––––– 

Số: 4115/Qð-UBND                                          Việt Trì, ngày 31 tháng 12  năm  2008 

 
 

 

 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc quy ñịnh chế ñộ phụ cấp thu hút ñặc thù ñối với cán bộ, viên 

chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục lao ñộng xa hội tỉnh Phú Thọ. 

––––––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 144/2007/Nð-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ và 

Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLðTB&XH-BNV-BTC của Bộ Lao ñộng 

Thương binh và Xã hội-Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế ñộ phụ cấp 

ñối với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan quản lý người nghiện ma túy, 

người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy; 

Theo ñề nghị của Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

1118/TTr-LðTBXH ngày 24/10/2008, 

 

                                         QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Quy ñịnh mức phụ cấp thu hút ñặc thù áp dụng ñối với cán bộ, viên 

chức ñang làm việc tại Trung tâm Giáo dục lao ñộng xã hội tỉnh Phú Thọ là 700.000 

ñồng/người/tháng. 

Thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2009. 

ðối tượng áp dụng: thực hiện theo Nghị ñịnh số 114/2007/Nð-CP và Thông tư 

số 13/2007/TTLT-BLðTB&XH-BNV-BTC. 

ðiều 2. Kinh phí chi trả chế ñộ phụ cấp thu hút ñặc thù bố trí từ nguồn ngân 

sách ñịa phương trong dự toán chi ngân sách hàng năm và giao cho Trung tâm Giáo 
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dục-Lao ñộng xã hội tỉnh. Giao Giám ñốc Trung tâm Giáo dục Lao ñộng xã hội tỉnh 

kập dự toán, quản lý chi trả và thực hiện thanh quyết toán theo quy ñịnh hiện hành. 

 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở 

Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội, Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, Trung tâm Giáo dục Lao ñộng xã hội tỉnh và các ñơn vị có liên quan 

căn cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 
                                                                    
                                                                                   CHỦ TỊCH 
 
 
                                                                     Nguyễn Doãn Khánh (ðã ký) 


