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         UBND TỈNH GIA LAI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

       VÀ XÃ HỘI 
             Gia Lai, ngày  10  tháng 02   năm 2020 
    Số: 120 /SLĐTBXH-NCC 
   V/v tổ chức thực hiện chế độ  

điều dưỡng người có công năm 2020 

 

     Kính gửi:    Phòng Lao động - TBXH các huyện, Thị xã và Thành phố. 

 

 

 Căn cứ thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng 

người có công; Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng; Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, 

thành phố nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện chế độ điều dưỡng đối với người 

có công theo đúng quy định tại 02 Thông tư nêu trên.  

1/ Điều dưỡng tại nhà: Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách đối tượng; tổng hợp số liệu, kinh 

phí thực hiện điều dưỡng cho người có công tại nhà (theo phụ lục số 01 gửi kèm 

theo). 

2/ Điều dưỡng tập trung: đối tượng là người có công được điều dưỡng trong 

năm 2020; tổng số toàn tỉnh: 220 người. 

- Đợt 1: Điều dưỡng Tập trung tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh 

Khánh Hòa (Tp.Nha Trang). Thời gian từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 

2020 (thời gian chính thức thông báo sau); số lượng 110 người, bao gồm 09 địa 

phương: Đức Cơ, Chư Sê, Chư Prông, Ayun Pa, Phú Thiện, Krông Pa, Chư Pưh, Ia 

Pa và Tp Pleiku.  

- Đợt 2: Điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng Người có công Miền 

Trung (Tp. Đà Nẵng). Thời gian từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2020 

(thời gian chính thức có thông báo sau); số lượng 110 người bao gồm 08 địa 

phương: Đăk Đoa;  Mang Yang; Đak Pơ; Kbang; Kông Chro; Chư Păh; Ia Grai và 

Thị xã An Khê. 

Phòng Lao động - TB&XH lập danh sách người có công đi điều dưỡng tập 

trung theo phụ lục số 02 gửi kèm theo. 

Danh sách phân bổ NCC đi điều dưỡng tập trung cho các địa phương theo phụ 

lục số 03 kèm theo công văn này.  

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các xã, phường, thị 

trấn lựa chọn người có công đi điều dưỡng tập trung đảm bảo sức khỏe, tự lực được 

trong sinh hoạt để đi điều dưỡng bằng phương tiện ô tô; khi đi điều dưỡng mang 
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theo tư trang cá nhân, giấy chứng nhận ưu đãi NCC, giấy chứng minh nhân dân, thẻ 

bảo hiểm Y tế. 

Để đảm bảo cho công tác tổ chức đưa NCC đi điều dưỡng tập trung đúng kế 

hoạch, thành phần, số lượng, đề nghị Phòng Lao động - TB&XH quán triệt khi đăng 

ký danh sách đi điều dưỡng, người có công phải chịu trách nhiệm trước việc đăng 

ký; Tránh trường hợp đã đăng ký nhưng sau đó lại không đi gây ảnh hưởng đến 

công tác tổ chức và thực hiện chính sách điều dưỡng đối với NCC.  

Phòng Lao động - TB&XH lập danh sách người có công điều dưỡng tại nhà 

và điều dưỡng tập trung gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 

25/2/2020 (đồng thời gửi qua địa chỉ Email nguoicocong.sldtbxhgialai@gmail.com) 

để Sở phân bổ kinh phí điều dưỡng tại nhà cho các địa phương và xây dựng kế 

hoạch đưa người có công đi điều dưỡng tập trung.   

 Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành 

phố triển khai thực hiện. 

  

  Nơi nhận:                            KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                    PHÓ GIÁM ĐỐC  

- UBND huyện,TX,TP  

 (Phối hợp chỉ đạo/đạo); 

- Lãnh đạo Sở (theo dõi chỉ đạo); 

- Lưu VT, NCC. 

 

 

 

          Nguyễn Thành Huế 
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