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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị tiếp tục thực hiện 

chế độ trợ cấp đặc thù quy định tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND 
ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh 

Qua xem xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh 
về đề nghị tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức 
và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh quy định tại Nghị 
quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ 
nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021; Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung 
như sau:

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 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; xuất phát từ yêu cầu và tình hình thực tiễn của tỉnh về 
công tác cai nghiện, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX đã ban hành Nghị quyết 
19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác 
cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021, 
trong đó có quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người 
lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh với mức trợ cấp 1,0 mức lương 
cơ sở/người/tháng (có hiệu lực đến ngày 31/12/2021).

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt được một số kết quả. Đặc biệt, 
chính sách trợ cấp đặc thù của tỉnh đã phần nào giải quyết khó khăn về đời sống 
cho cán bộ, công chức và người lao động tại cơ sở để họ yên tâm công tác, gắn 
bó với đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả cai nghiện tập trung trong điều kiện 
mở rộng khả năng tiếp nhận số lượng người nghiện. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh 
đề nghị tiếp tục thực hiện mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và 
người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bằng mức quy định tại 
Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND trong khi chờ HĐND tỉnh ban hành quy định 
mới theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật 
Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma 
túy (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022) là cần thiết.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thống nhất 
chủ trương để UBND tỉnh thực hiện mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên 
chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bằng mức quy 
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định tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND trong thời gian chờ HĐND tỉnh ban 
hành nghị quyết mới (chậm nhất ngày 30/6/2022).

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi văn 
bản hướng dẫn các bộ ngành liên quan, kịp thời xây dựng đề án trình HĐND tỉnh 
xem xét, quyết định các vấn đề được Chính phủ giao tại Nghị định 116/2021/NĐ-
CP1 phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề 
nghị tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và 
người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh quy định tại Nghị 
quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ 
nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

1 như: Chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy; chế độ ăn, mặc 
và đồ dùng sinh hoạt cá nhân của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; cơ chế, chính 
sách hỗ trợ, thu hút người vào làm việc tại các cơ sở cai nghiện công lập; chính sách khuyến khích tổ chức, cá 
nhân tham gia công tác cai nghiện ma túy tự nguyện

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu khách mời;
- VP: CPVP, các phòng;
- Lưu VT, CTHĐND (Trân).

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

[daky]
Hà Đức Tiến
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