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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

________________ 

 

Số: 213/2019/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 trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức,  

người lao động làm việc 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 Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao 
động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện 
ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; 

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 4 năm 2016 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định 26/2016/NĐ-CP ngày 06/04/2016 của Chính phủ quy định chế độ 
trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại 
các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở 
trợ giúp xã hội công lập; 

Xét Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh 
về việc quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao 
động làm việc 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 trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người 
lao động làm việc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội như sau: 

1. Đối tượng áp dụng: Công chức, viên chức và người lao động làm việc 
theo chế độ hợp đồng, điều động, biệt phái đã được xếp lương theo Nghị định 
số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ làm công tác quản lý, 
chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 
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2. Mức trợ cấp đặc thù: Bằng 0,8 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 
3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. 
4. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 

05/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/4/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 26/2016/NĐ-CP ngày 
06/04/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, 
viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, 
người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập. 

Điều 2. 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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