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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 11 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ðề án xây dựng ñội ngũ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã
trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh giai ñoạn 2010 - 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;
Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;
Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính
sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội; Nghị ñịnh số 13/2010/Nð-CP ngày
27/02/2010 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
67/2007/Nð-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng
bảo trợ xã hội; Nghị ñịnh số 06/2011/Nð-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Người cao tuổi; Nghị ñịnh
số 28/2012/Nð-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số ñiều của Luật Người khuyết tật;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BLðTBXH ngày 24/5/2013 của Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội quy ñịnh tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội
xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2728/Qð-UBND ngày 23/11/2010 của Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ðề án phát triển nghề công tác xã hội
tỉnh Bình ðịnh giai ñoạn 2010 - 2020;
Theo ñề nghị của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 28/TTrSLðTBXH ngày 05/3/2014,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này ðề án số 308/ðA-SLðTBXH ngày
05/3/2014 của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội xây dựng ñội ngũ cộng tác viên

