
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xếp hạng, xếp lại hạng cho các đơn vị sự nghiệp công lập  

trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa 

  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

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 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập; 

Căn cứ Thông tư số 11/2006/TT-BLĐTBXH ngày 12/9/2006 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, 

người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;  

Căn cứ Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2006 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1060/TTr-SNV ngày 

17/11/2021; của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 

3294/SLĐTBXH-VP ngày 30/9/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp hạng, xếp lại hạng cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau: 

a) Xếp lại hạng I:  

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1; 

- Trung tâm Bảo trợ xã hội; 

b) Xếp hạng: 

- Xếp hạng III: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2. 

- Xếp hạng I: Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, 

người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi. 

Điều 2. Thời hạn quyết định xếp lại hạng của 04 (bốn) đơn vị nêu trên là 05 

năm (60 tháng) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.  



 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Lao động - Thương 

binh và Xã hội; Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, THKH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Đầu Thanh Tùng 
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