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b) Chế ñộ hỗ trợ một lần:
ðối tượng quy ñịnh tại khoản 1 nêu trên ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ một lần là
20.000.000 ñồng (hai mươi triệu ñồng) sau khi nhận ñược quyết ñịnh của cơ quan có
thẩm quyền.
Nếu chưa hết thời gian phục vụ theo cam kết, ñương sự thôi việc hoặc chuyển
công tác ra khỏi Trung tâm mà chưa ñược cấp thẩm quyền (là cấp duyệt cho hưởng
chế ñộ) cho phép thì phải hoàn trả toàn bộ khoản trợ cấp 1 lần.
c) Chế ñộ phụ cấp thường xuyên:
Chế ñộ phụ cấp thu hút ñặc thù ñược hưởng bằng mức 1,5 lần tiền lương tối
thiểu (ñã hưởng mức phụ cấp này thì không ñược hưởng mức 800.000
ñồng/người/tháng theo Quyết ñịnh số 545/Qð-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của
UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện chế ñộ phụ cấp thu hút ñặc thù cho cán bộ,
viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao ñộng xã hội tỉnh).
Ngoài chế ñộ phụ cấp thường xuyên, các ñối tượng tại khoản 1 còn ñược hưởng
các chế ñộ phụ cấp ưu ñãi y tế thường xuyên khác (nếu có) do Trung ương quy ñịnh
thực hiện chung trong toàn quốc.
4. Kinh phí thực hiện:
a) Chế ñộ hỗ trợ một lần: chi từ nguồn kinh phí ñào tạo do Sở Nội vụ quản lý.
b) Chế ñộ phụ cấp thường xuyên: chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp ñảm bảo xã hội
do ngân sách cấp hằng năm cho Trung tâm.
ðiều 2. Giám ñốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm ñịnh, quyết ñịnh ñối tượng
ñược hưởng chế ñộ thu hút, khuyến khích theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Tài
chính, Giám ñốc Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội, Giám ñốc Trung tâm Chữa
bệnh - Giáo dục - Lao ñộng xã hội và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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