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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________ 

Số: 1912/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 12 tháng 11 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở hợp nhất  
Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần  

và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh ________________________________ 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của 
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 
lập; 

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và 
người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau 
cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; 

Căn cứ Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các 
cơ sở trợ giúp xã hội; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 
tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ 
về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 
2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, 
định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp 
xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan 
hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội; 
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Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Công tác 
xã hội tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên 
cơ sở hợp nhất Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 
thần và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh trực thuộc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 2099/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 9 năm 2018 và Công văn số 
2505/SLĐTBXH-VP ngày 19 tháng 10 năm 2018, ý kiến của Hội đồng thẩm 
định tại phiếu lấy ý kiến kèm theo Công văn số 2860/SNV-TCBM ngày 24 
tháng 9 năm 2018 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 
3460/TTr-SNV ngày 31 tháng 10 năm 2018, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công tác xã hội, Trung 
tâm Nuôi dưỡng người tâm thần và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nghĩa trang liệt 
sỹ tỉnh. 

1. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung 
tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp 
của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.  

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện tiếp nhận, nuôi dưỡng, điều 
dưỡng, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách 
mạng, tập trung và luân phiên; tiếp nhận, tổ chức Lễ an táng, cải táng hài cốt liệt 
sĩ do các địa phương, đơn vị quy tập bàn giao, quản lý, bảo vệ, chăm sóc khuôn 
viên và các công trình khác của nghĩa trang; tiếp nhận, quản lý, giáo dục, chăm 
sóc, nuôi dưỡng tập trung đối tượng bảo trợ xã hội; cung cấp dịch vụ công tác xã 
hội chuyên nghiệp cho các nhóm đối tượng yếu thế, gia đình và cộng đồng dân 
cư; tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và điều trị phục hồi chức năng cho người 
bệnh tâm thần mãn tính, bệnh nhân tâm thần nặng, lang thang, không nơi nương 
tựa, không tự chủ được bản thân, có những hành vi nguy hại cho gia đình và xã 
hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội hoặc bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, 
bệnh  nhân có hoàn cảnh khó khăn không tự lo được cuộc sống trên phạm vi toàn 
tỉnh. Chăm sóc, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và tư vấn cho người tâm thần, 
người bị rối nhiễu tâm trí và gia đình có người tâm thần trên địa bàn tỉnh. 

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy 
định của pháp luật; có trụ sở làm việc đặt tại 03 cơ sở gồm:  

- Cơ sở 1 (Trụ sở chính) đặt tại số 33 đường Cao Bá Quát, phường Thanh 
Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận. 

- Cơ sở 2 (Nuôi dưỡng người tâm thần) đặt tại thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, 
huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 
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- Cơ sở 3 (Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh) đặt tại thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện 
Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.  

 
Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 

ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh theo quy định tại Khoản 24 Điều 2 
Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 
2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ về hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan. 

 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội 
và Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

Lê Văn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


