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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

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

   
Số: 23/2019/NQ-HĐND  Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các 

cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chế độ miễn, giảm đối với người cai 
nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 9 

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

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy 
ngày 03 tháng 6 năm 2008;  

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính 
phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cai nghiện ma tuý tại 
cộng đồng; 

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ 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 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 vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức 
hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế 
độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ 
Tài chính quy định về 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; 
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 Căn cứ Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
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 71/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban  nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc xin ý kiến thông qua Quy định mức đóng góp đối với 
người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và 
chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên 
địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-BPC ngày 08 tháng 7 năm 2019 của 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí thông qua Nghị quyết quy định mức đóng góp đối với 
người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chế 
độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa 
bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ 
sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh: 

Ngoài các nội dung và mức chi được nhà nước hỗ trợ quy định tại Thông tư 
số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của Bộ Tài chính, người tham gia cai 
nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn 
tỉnh có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phí còn lại như sau: 

a) Điện, nước sinh hoạt: 80.000 đồng/người/tháng. 

b) Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất 300.000 đồng/người/lần hợp 
đồng cai nghiện ma túy tự nguyện. 

c) Phục vụ, quản lý 400.000 đồng/người/lần hợp đồng cai nghiện ma túy tự 
nguyện. 

2. Chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng 
đồng: 

Ngoài các nội dung và mức chi được nhà nước quy định tại Thông tư số 
117/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính, người cai nghiện ma túy 
bắt buộc tại cộng đồng được xét miễn hoặc giảm một phần chi phí trong thời 
gian cai nghiện tập trung tại các cơ sở điều trị cắt cơn ở địa phương. 

a) Miễn đóng góp 100% cho các đối tượng, gồm: 

- Người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người 
có công với cách mạng; 

- Người chưa thành niên; 

- Người bị nhiễm HIV/AIDS. 

b) Giảm 50% mức đóng góp cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo. 
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c) Nguồn kinh phí thực hiện miễn, giảm: Bố trí từ ngân sách địa phương 
theo phân cấp nhiệm vụ chi hiện hành. 

Điều 2. Các nội dung không quy định trong Nghị quyết này thì được thực 
hiện theo quy định tại Thông tư số 117/2017/TT-BTC; Thông tư số 
124/2018/TT-BTC và các văn bản khác có liên quan theo quy định của pháp 
luật. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại 
Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì được áp dụng theo các văn 
bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.  

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết. 

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ 
họp thứ 9 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
8 năm 2019./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

Đã ký 
Nguyễn Thanh Tùng 

 


