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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

______________ 

 

Số: 219/2019/NQ-HĐND 

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

 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2019 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người  
tự nguyện cai nghiện ma túy tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy 

 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
______________________________ 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;  

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính 
phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức 
hoạt động cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp 
dụng biện pháp đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa 
bệnh;  

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc;  

Căn cứ Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP 
ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

Căn cứ Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của 
Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của 
Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; 

Căn cứ Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp 
giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;  

Căn cứ Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ 
Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ, biện pháp đưa 
vào Cơ sở Cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng 
đồng;  

Căn cứ Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
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Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người 
cai nghiện ma túy tự nguyện; 

Xét Tờ trình số 76/TTr - UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh 
về việc quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với 
người tự nguyện cai nghiện ma túy tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy thuộc Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, 
Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức đóng góp đối với người tự nguyện cai nghiện tại 
Cơ sở Điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
như sau: 

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng 
Yên tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Mức đóng góp: 

STT Nội dung 
Mức đóng góp (VNĐ) 

Tháng đầu 
Từ tháng  

thứ hai trở đi 

2.1 
Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và 
thuốc chữa bệnh thông thường khác 

850.000 160.000 

2.2 Tiền xét nghiệm tìm chất ma túy và 
các xét nghiệm khác 

150.000 150.000 

2.3 Tiền sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, 
thể dục thể thao 

70.000   

2.4 Tiền điện, nước sinh hoạt, vệ sinh 80.000 80.000 

2.5 
Tiền mua sắm đồ dùng sinh hoạt cá 
nhân (cho một lần vào điều trị) 

Bằng  0,9 mức 
lương cơ sở 

 

2.6 Tiền ăn 
Bằng 0,8 mức 
lương cơ sở 

Bằng 0,8 mức 
lương cơ sở 

Điều 2. Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện 
tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
như sau: 

1. Đối tượng và mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ 100% mức đóng góp quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 
này đối với người tự nguyện cai nghiện ma túy thuộc một trong những đối tượng 
sau: Thương binh; bệnh binh; người bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả 
năng lao động từ 81% trở lên; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; 
người cô đơn không nơi nương tựa; trẻ em mồ côi; người khuyết tật nặng, đặc 
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biệt nặng; người không có nơi cư trú ổn định. 

b) Hỗ trợ 100% mức đóng góp quy định tại mục 2.1 và 70% mức đóng 
góp tại mục 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 và 2.6 Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này đối với 
người tự nguyện cai nghiện ma túy thuộc các đối tượng còn lại.  

2. Nguyên tắc hỗ trợ: Mỗi đối tượng được hỗ trợ theo lượt hoặc chu kỳ 
(Mỗi chu kỳ không quá 2 lượt, mỗi lượt không quá 12 tháng và khoảng cách 
giữa 2 lượt trong một chu kỳ trong khoảng thời gian 24 tháng); hỗ trợ chu kỳ 
hoặc lượt tiếp theo được tính sau 24 tháng kể từ khi kết thúc lượt hoặc chu kỳ 
cai nghiện tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy. 

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự 
toán chi đảm bảo xã hội của Cơ sở cai nghiện ma túy hàng năm theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện 
Nghị quyết này.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định giám sát việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Khóa XVI, Kỳ 
họp thứ Chín thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 8 năm 2019./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Đỗ Xuân Tuyên 
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