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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 7164  /TTr-UBND Quảng Nam, ngày  29   tháng  11  năm 2019 

       

TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ,                    

đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện                                  

tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 

 Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

Thực hiện Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai 

nghiện ma tuý tự nguyện, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành 

Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, 

giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy 

công lập trên địa bàn Quảng Nam với nội dung cụ thể sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Thời gian qua, người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, có xu 

hướng trẻ hoá (61,29% người nghiện ở độ tuổi 18-30) và sử dụng nhiều loại ma 

tuý tổng hợp (62,77% người nghiện ma tuý tổng hợp). Hiện có trên 2.600 người 

nghiện (2.103 người nghiện có hồ sơ quản lý) ở 166/244 xã, phường, thị trấn 

thuộc 16/18 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Tây Giang và huyện Nông Sơn). 

Hiện nay, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh có 164 học viên (khả năng tiếp 

nhận 170 học viên), chủ yếu là đối tượng bị áp dụng hình thức xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người cai nghiện tự nguyện còn rất ít (04 

người). Theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý 

sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021, đến 

năm 2021 (sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất), khả năng tiếp 

nhận điều trị của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh nâng lên 300 học viên, trong đó 

khu cai nghiện bắt buộc 250 học viên, khu cai nghiện tự nguyện 50 học viên. 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 

08/10/2014 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, 

người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy và tổ chức cai 

nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 

06/11/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế 

độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma 

túy bắt buộc tại cộng đồng, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

20/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 quy định một số mức chi thực hiện chế độ  
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áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma 

túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 về việc quản lý và sử dụng kinh 

phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai 

nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình 

và cộng đồng, theo đó, các đối tượng cai nghiện tự nguyện phải đóng góp hầu hết 

các khoản chi phí.  

Đến nay, theo Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai 

nghiện ma tuý tự nguyện, thì người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ các khoản chi 

phí. Vì vậy, trong điều kiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và 

cộng đồng chưa triển khai thực hiện được, nhằm khuyến khích cai nghiện ma 

túy tự nguyện trong thời gian đến và đảm bảo thực hiện đúng chính sách của 

Nhà nước đối với người cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 

(theo quy định tại điểm 3, Điều 4, Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 

20/12/2018 của Bộ Tài chính), việc xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, 

giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là rất cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ 

QUYẾT  

1. Mục đích: Việc ban hành Nghị quyết là căn cứ để các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

thực hiện chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Quan điểm chỉ đạo: Xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết đúng thẩm quyền và quy định tại Thông tư số 124/2018/TT-BTC 

ngày 20/12/2018 của Bộ Tài chính. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định một số 

nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện 

ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam, lấy ý kiến góp ý của các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, 

thẩm định của Sở Tư pháp; tiếp thu bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo. 

2. Ngày 07/11/2019, UBND tỉnh họp thông qua, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết và lấy phiếu biểu quyết của Uỷ viên UBND tỉnh theo đúng trình tự, thủ 

tục quy định.  

IV.  BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục của Nghị quyết: 
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- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

- Điều 2. Một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối 

với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. 

- Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

- Điều 4. Tổ chức thực hiện  

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết  

2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và 

chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

b) Đối tượng áp dụng:  

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn 

kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chế độ đối với người cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. 

- Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. 

2.2. Mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập. 

Người cai nghiện hoặc gia đình người cai nghiện tự nguyện có trách nhiệm 

đóng góp các khoản sau: 

a) Tiền ăn bằng 30% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (30% X 0,9 mức 

lương cơ sở/học viên/tháng). 

b) Tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 

30% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (30% X 0,9 mức lương cơ sở/học viên). 

c) Tiền điện, nước, vệ sinh: 80.000 đồng/học viên/tháng (hiện đang áp 

dụng). 

d)  Tiền phục vụ, quản lý: 100.000 đồng/học viên/tháng (hiện đang áp 

dụng). 

e) Tiền hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền 

hình và các hoạt động vui chơi khác: 100.000 đồng/học viên/năm (hiện đang áp 

dụng). 

f) Tiền học văn hóa, học nghề (nếu bản thân đối tượng có nhu cầu): Thực 

hiện theo quy định hiện hành về công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập 

a) Ngân sách nhà nước bảo đảm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối 

loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma 

túy công lập. 
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b) Ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, 

thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ; điều trị nhiễm 

trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường, gồm: 

+ Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ (bao gồm cả xét nghiệm HIV/AIDS): 

Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cấp có thẩm quyền quyết 

định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện dịch vụ. 

+ Chi điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường tại cơ 

sở cai nghiện ma túy tỉnh (không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế): Theo chi phí thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp. Cơ 

sở cai nghiện ma túy tỉnh lập dự toán phù hợp với tình hình thực tế hàng năm 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Ngân sách nhà nước đảm bảo về chỗ ở. 

2.4. Riêng đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện 

là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh 

Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người nhiễm 

HIV/AIDS, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật (theo quy định tại 

khoản 2 Điều 48a Nghị định số 135/2004/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 4 Điều 

2 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ) thì ngoài các khoản hỗ trợ quy 

định tại mục 2.3 Điều này được hỗ trợ thêm: 

a) Miễn đóng góp tiền ăn, tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh 

hoạt cá nhân trong thời gian cai nghiện theo quy định tại điểm a, b, mục 2.2 

Điều này. 

b) Miễn đóng góp tiền điện, nước, vệ sinh, tiền phục vụ, quản lý trong thời 

gian cai nghiện theo quy định tại điểm c, d mục 2.2 Điều này. 

3. Kinh phí thực hiện: 

a) Kinh phí thực hiện trong từng năm: 

- Kinh phí thực hiện năm 2020:  dự kiến 20 đối tượng, kinh phí thực hiện: 

438.860.000 đồng (trong đó ngân sách hỗ trợ: 269.062.000 đồng, đóng góp: 

169.798.000 đồng) 

- Kinh phí thực hiện năm 2021: dự kiến 30 đối tượng, kinh phí: 

658.290.000  đồng (trong đó ngân sách hỗ trợ 403.593.000 đồng, đóng góp: 

254.697.000 đồng)   

- Kinh phí thực hiện từ năm 2022 trở đi (sau khi hoàn thành xây dựng cơ sở 

vật chất): dự kiến 50 đối tượng, kinh phí: 1.097.150.000 đồng (trong đó ngân 

sách hỗ trợ 672.655.000 đồng, đóng góp: 424.495.000 đồng. 

b) Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo theo phân cấp ngân sách 

hiện hành; nguồn đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc gia 

đình người cai nghiện ma túy tự nguyện; nguồn huy động hợp pháp. 

4 Tổ chức thực hiện: Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ 

ban hành Quyết định triển khai thực hiện theo quy định. 
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UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết Quy định 

một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam (có gửi hồ sơ kèm theo)./. 

 

Nơi nhận:    
                    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Trần Đình Tùng 
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