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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

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

Số: 43/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ
Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục,
khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch
mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đối với
cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám
chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an
nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng
bị nhiễm HIV/AIDS tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc,
trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Trưởng phân khu, Phó Trưởng phân
khu, Trưởng phân hiệu, Phó Trưởng phân hiệu; Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các
chức danh tương đương; cán bộ y tế, trinh sát, trực trại, trực cơ sở, khám xét, giáo
dục, giáo vụ, quản giáo, hướng nghiệp, dạy nghề, lăn tay, chụp ảnh, lập chỉ bản,
cán bộ quản lý, khai thác hồ sơ phạm nhân, can phạm, trại viên, học sinh, cảnh sát
bảo vệ - cơ động tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường
giáo dưỡng và nhà tạm giữ; giáo viên văn hóa, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các
trường giáo dưỡng thuộc lực lượng Công an nhân dân tiếp xúc với những đối
tượng bị nhiễm HIV/AIDS.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Chế độ bồi dưỡng quy định tại Quyết định này chỉ áp dụng thực hiện đối với
các đối tượng tại Điều 2 trong thời gian trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục,
khám chữa bệnh cho đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS.
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2. Chế độ bồi dưỡng quy định tại Quyết định này được chi trả cùng kỳ lương
hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo
hiểm y tế.
Điều 4. Chế độ bồi dưỡng
1. Mức: 500.000 đồng/người/tháng, áp dụng đối với: Cán bộ y tế, trinh sát,
trực trại, trực cơ sở, khám xét, giáo dục, giáo vụ, quản giáo, cảnh sát bảo vệ - cơ
động tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng
và nhà tạm giữ; giáo viên dạy văn hóa, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các trường
giáo dưỡng thuộc lực lượng Công an nhân dân.
2. Mức: 400.000 đồng/người/tháng, áp dụng đối với: Trưởng phân trại, Phó
Trưởng phân trại, Trưởng phân khu, Phó Trưởng phân khu, Trưởng phân hiệu, Phó
Trưởng phân hiệu; Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các chức danh tương đương; cán
bộ, chiến sĩ đảm nhiệm các công việc còn lại tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở
giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ.
Điều 5. Nguồn kinh phí chi trả
Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ bồi dưỡng quy định tại Điều 4 Quyết định
này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.
2. Bãi bỏ Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Thủ
tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân
trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh
với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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