
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2021       
 

QUYẾT ĐỊNH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /    /2021 

Quy định về chính sách hỗ trợ và mức thu phí điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone)  

              trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân 

dân, Ủy ban nhân dân ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số      /2021/NQ-HĐND ngày     /   /2021 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh khóa X Quy định về chính sách hỗ trợ và mức thu phí điều trị 

nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày     /    

/2021 Quy định về chính sách hỗ trợ và mức thu phí điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế ( thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 

2. Khi các văn bản quy định về giá dịch vụ liên quan được sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế. 

3. Giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí kinh phí thực hiện; phối hợp 

với Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn, giám sát thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các 

cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, 

Lao động-Thương binh & Xã hội; Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 



  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban TVTU; TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH QNam; 

- Lưu: VT, NC, KTTH, TH, KGVX. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


