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THÔNG TƯ 

Quy định việc quán lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước 
thực hiện che độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy băt 

buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đông, cơ sở cai 
nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 nàm 2012; Luật 
sưa đôi, bô sung một sô điêu cùa Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 thảng 
ỉ 1 nủm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng, chông ma tủy ngày 30 tháng 3 nảm 2021; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 nàm 2015; 

Cân cứ Nghị định số ỉ 16/202l/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 202 Ị của 
Chính phủ quy định chi tỉêt một sô điêu của Luật Phỏng, chông ma tủy, Luật Xứ 
lý vi phạm hành chính vê cai nghiện ma tủy và quản lý sau cai nghiện ma tủy (sau 
đây viết tắt là Nghị định số 116/202 Ỉ/NĐ-CP); 

Cân cứ Nghị định số Ỉ63/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 nủm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật Ngán sách nhả nước; 

Căn cứ Nghị định số 87/20I7/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phù quy định chức nảng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ càu tô chức cùa Bộ 
Tài chính; 

Theo đẻ nghị của Vụ trương Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc quán lý vù sử 
dụng kinh phí sự nghiệp từ ngủn sách nhà nước thực hiện chê độ áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma tủy bàt buộc; công tác cai nghiện ma tủy tự 
nguyện tại gia đình, cộng đông, cơ sở cai nghiện ma túy vả quan lý sau cai 
nghiện ma túy. 

ChưongI 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 

1. Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ 
ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 
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ma túy băt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ 
sở cai nghiện ma túv và quản lv sau cai nghiên ma túyệ 

2. Thông tư này không điêu chinh đôi với: 

a) Các khoản hô trợ có mục dích, địa chỉ của các tô chức, cá nhân trong và 
ngoài nước hoặc các khoán hỗ trợ mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thẳm quyền của 
nhà tài trợ và Bộ Tài chính đã có thòa thuặn. 

Trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện có thảm quyên của nhà tài trợ và Bộ 
Tài chính chưa có thỏa thuận về nội dung, mức chi thì áp dụng theo nội dung, 
mức chi quy dinh tại Thông tư này; 

b) Kinh phí dảm bảo chi hoạt động thường xuyên, chi đau tư, cải tạo, nâng 
cấp cơ sở vặt chất, mua trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ, trang phục tổ 
chức hoạt dộng của cơ sờ cai nghiện bất buộc và cơ sờ công lặp cung cấp dịch vụ cai 
nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đông thực hiện theo quy định tại khoan 
2 Diều 34, khoản 1 Điều 75, khoản 3 Điều 76 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

c) Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tặp dối với người bị 
quàn lý sau cai nghiện tại nơi cư trú từ đủ 12 tuồi đến dưới 18 tuổi khi tiếp tục đi 
học ờ các bậc học phô thông tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thone giáo dục quốc 
dân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 80 Nghị định số 
116/2021/NĐ-CP. 

d) Chính sách hỗ trợ vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm được 
thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 80 Nghị định số 
116/2021/NĐ-CP; Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của 
Chính phú quy định vê chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quôc gia vê việc làm 
(sau đây viết tẳt là Nghị định sổ 61/2015/NĐ-CP); Nghị định số 74/2019/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điều của Nghị 
định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngàỵ 04 tháng 10 năm 
2002 của Chính phù về tín dụng đôi với ncười nghèo và các đối tượng chính sách 
khác và quy định pháp luật có liên quan. 

Điêu 2. Đôi tượng áp dụng. 

1. Người nghiện ma tuý bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc, người nghiện ma túy trong thời gian chờ lặp hô sơ dê nghị áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện băt buộc theo Luật Xừ lý vi phạm hành chính. 

2. Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đong và các cơ sở 
cai nghiện ma túy. 

3. Nguời bị quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. 

4. Cơ quan, tô chức và cá nhân có liên quan đèn việc quản lý, sử dụng kinh 
phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụne biện pháp đưa vào cơ 
sớ cai nghiện ma túy băt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại &ia đình, 
cộng đône, cơ sở cai niihiộn ma túy và quản lý sau cai nehiện ma túy. 
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Điêu 3ẻ Kinh phí ỉhực hiện. 

1. Kinh phí thực hiện chẻ độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sờ cai nghiện ma 
túy băt buộc; hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia dinh, cộng đồng, 
cơ sờ cai nghiện ma túy; quàn lý sau cai nghiện ma túy và chế độ đối với viên 
chức, người lao dộng làm việc tại các CƯ sờ cai nghiện băt buộc quy định tại các 
Điều 4, 5, 6, 8, 9 và 10 Thông tư này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên 
hàng năm của các CƯ quan, đơn vị được giao chù trì thực hiện nhiệm vụ theo phân 
câp của Luật Ngân sách nhà nước, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điêu này. 

2. Kinh phí hô trợ thực hiện chê độ, chính sách đôi với người nghiện ma túy 
tự nguyện tại cơ sờ cai nghiện ma túy tại Điều 7 Thông tư này do ngân sách địa 
phương đàm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo 
phân cấp cùa Luật ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị 
định sô 116/2021/NĐ-CP. Riêng kinh phí hổ trợ thực hiện công tác cai nghiện ma 
túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập được bố trí trong dự toán 
chi thường xuyên cua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do ngân sách địa 
phương đảm bảo và thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này. 

3. Kinh phí thực hiện chế độ đối với nhân sự do cơ quan công an, y tế được 
điêu động, cừ đên làm việc, hồ trợ tại các cơ sớ cai nghiện băt buộc từ 06 tháng ướ 
lên quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này được bố trí trong dự toán chi thường 
xuyên của cơ sở cai nghiện băt buộc thực hiện theo phân câp của Luật Ngân sách 
nhà nước. 

Chương II 
NỘI DƯNG VÀ MỨC CHI THỤC HIỆN CÔNG TÁC 

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO cơ SỜ CAI NGHIỆN BẤT BUỘC 

Điêu 4. Chi thực hiện thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 
nghiện ma túy bãt buộc. 

1. Chi cho còng tác lặp hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sờ cai 
nghiện bắt buộc: 

a) Chi văn phòng phảm, thông tin liên lạc, cước phí bưu chính, in ân tài liệu, 
mẫu biêu phục vụ cho công tác lập hô sơ, sao lun tài liệu: Mức chi thanh toán theo 
thực tế phát sinh trên cơ sờ dự toán được cắp có thâm quyền phê duyệt, hợp đồng, 
hỏa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và theo quy định cùa pháp luật về đấu thầu; 

b) Chi xác định tình trạng nghiện ma túy: Mức chi theo giá dịch vụ y tê do 
cấp có thâm quyền quyết định dôi với cơ sở công lập đủ điều kiện xác định tình 
trạng nghiện ma túy; 

c) Chi công tác phí cho cán bộ di xác minh nơi cư trú, bàn giao người vi 
phạm, xác minh, thu thập tài liệu đê lặp hô sơ đê nghị hoặc thu thập tài liệu bô sung 
hỏ sơ: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 40/2017/TT-
BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, 
chế độ chi hội nghị (sau đây gọi tắt là Thông tư số 40/2017/TT-BTC). 
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2. Chi thực hiện chế độ ăn, ơ, sinh hoạt, hỗ trợ y tế của ngưừi nghiện ma 
túy trong thời gian quản lý: 

a) Tại cơ sờ cai nghiện bắt buộc để làm thù tục dề nghị đưa vào cơ sử cai 
nghiện băt buộc: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại các khoan l, 2, 
3, 7 và 8 Điều 5 Thông tư này. 

b) Tại trung tâm, cơ sơ tiếp nhặn đối tượng xã hội để làm thu tục đề nghị 
đưa vào CƯ sở cai nghiện băt buộc: 

- Chê độ hỗ trợ y tể: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy dịnh tại các 
khoản 2 và khoan 3 Điều 5 Thông tư này. 

- Các chê độ ăn, ở, sinh hoạt như dôi tượng thuộc trung tâm, cơ sở tiếp 
nhận đôi tượng xã hội. 

3. Chi tiên tàu xe hoặc thuê mướn phưưng tiện vận chuyến đưa người 
nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện hất 
buộc, trung tâm, cơ sớ tiếp nhận đối tượng xâ hội; đưa người nghiện ma túy đã có 
quyêt định của Tòa án nhân dân câp huvện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sớ cai 
nghiện hăt buộc; đưa người không bị áp dụng biện pháp vào cơ sở cai nghiện bẩt 
buộc từ tô chức xã hội, cơ sờ xã hội, cơ sở đa chức năng sang cơ sờ bảo trợ xã hội 
(nêu có); đưa người cân xác định nghiện ma túy chuyên tuyến đe xác định tình 
trạng nghiện ma túy: 

- Mức chi theo giá phưcrng tiện công cộng phô thông áp dụng tại địa 
phương. 

- Trường hợp bố trí bang phưcmg tiện cùa cơ quan, đơn vị, mức hỗ trợ 
băng 0,2 lít xăng/km tính theo hoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời 
điêm vặn chuyên. Trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng 
thỏa thuận, phù hợp với giá cả trên địa bàn tại thời điểm thuê. Thủ trường cơ 
quan, đơn vị chịu trách nhiệm vê việc quyêt định bô trí phương tiện, thuê xe bên 
ngoài dàm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

4. Chi truy tìm người nghiện ma túv trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bò trốn khỏi nơi lưu trú tạm thời tại gia đinh, cơ sở 
cai nghiện bắt buộc hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội theo quy 
định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP: 

a) Chi chê độ đôi với người được giao nhiệm vụ truy tìm neười nghiện ma 
túy bò trốn: 

- Chi chê độ công tác phí: Nội dung và mức chi theo quy định tại Thông tư 
sổ 40/2017/TT-BTC. 

- Ngoài chế dộ công tác phí, khi truy tìm được đối tượng bo trốn và bàn 
giao đưa vào cơ sơ tiếp nhận đối tượng, người truy tìm dược hỗ trợ 100.000 
đông/người/ngày trong nhữntỉ ngày truy tìm đôi tượng bỏ trốn; 
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- Chi chẻ độ làm đêm, thèm giờ: Thực hiện theo quy định hiện hành của 
pháp luật về chế độ trả lưcmg làm việc vào ban đẻm, làm thêm giờ đối với cán bộ 
công chức, viên chức; 

b) Chi hô trợ người nghiện ma túy trone nhừng ngày đi trên đường đê đưa 
vào cơ sờ cai nghiện bất buộc hoặc trung tâm, cơ sờ tiếp nhận đối tượng xã hội kẽ 
từ ngày tìm được: 

- Tiên ăn: 70.000 dông/người/ngày; 

- Tiên thuê phòng nghi (nẻu có) theo mức quy định tại Thông tư số 
40/2017/TT-BTC. 

- Chi tiền tàu xe hoặc thuê mướn phương tiện vặn chuyên dưa người 
nghiện ma túy trở vê: Mức chi thực hiện theo quy định tại khoán 3 Diẻu 4 Thông 
tư này. 

Điều 5. Chi thực hiện chế độ đối với người cai nghiện bị áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc (sau đây viết tắt là Iigưòi cai 
nghiện bãt buộc) trong thòi gian cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy băỉ 
buộc. 

1. Chi tiên ăn, tiên chăn, màn, chiêu, gôi, quân áo, dô dùng sinh hoạt cá 
nhân của người cai nghiện băt buộc và băng vệ sinh (đôi với người cai nghiện băt 
buộc là nữ): Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 65 Nghị định 
số 116/2021/NĐ-CP. 

2. Chi phí cai nghiện ma túy: 

a) Khám sàng lọc, dánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỷ 
thuật xét nghiệm y tê theo chi định cùa bác sỹ và theo hướng dần chuyên môn cùa 
Bộ Y tê đc quvêt định chẽ độ cai nghiện ma túy: Mức chi theo giá dịch vụ khám 
bệnh, chừa bệnh hiện hành do cơ quan có thâm quyền quyet định đối với cơ sớ 
khám bệnh, chừa bệnh công lập. Đôi với mức chi xét nghiệm tình trạng nghiện 
ma túy thực hiện theo quy định tại điêm b khoản 4 Diêu 8 Thông tư này; 

b) Tiền thuốc cắt cơn (trừ trường hợp đà dược điều trị cắt cơn tại tô chức xã 
hội, cơ sở xã hội, cơ sở đa chức năng), giải độc, điêu trị rôi loạn tâm thân và điêu 
trị các bệnh cơ hội khác (nếu có) theo hướng dẫn chuyên môn cua Bộ Y tế: 

- Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chừa bệnh hiện hành do cơ quan có 
thâm quyên quyêt định đối với cơ sở khám bệnh, chừa bệnh công lặp; 

- Đôi với các khoản chi khác, mức chi theo chi phí thực tê và hỏa dem 
chứng từ hợp pháp. Cơ sờ lập dự toán phù hợp với tình hình thực té hàng năm 
trình câp có thâm quyên phô duyệt. 

3. Chi chế độ khám bệnh, chừa bệnh: 

a) Chi khám sức khỏe định kỳ 06 (sáu) tháng/lần theo quy dịnh tại khoan 1 
Điêu 67 Níìhị định sô 116/2021/NĐ-CP và hướng dân chuvên môn của Bộ Y tế: 
Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chừa bệnh hiện hành do cơ quan có thâm 
quyên quyêt dịnh đôi với cơ sở khám bệnh, chừa bệnh công lập; 
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b) Chi thuốc chừa bệnh thông thường, phòng chống lây nhiềm HIV/AIDS, 
các bệnh truyên nhiem và phòng chông dịch bệnh cho người cai nghiện băt buộc 
bị ốm được điều trị tại CƯ sờ cai nghiện bắt buộc: Mức chi theo chi phí thực té và 
hỏa dơn chứng từ hợp pháp. Cơ sở lập dự toán phù hợp với tình hình thực tế hàng 
năm trình cắp có thâm quyền phê duyệt; 

c) Chi phí điêu trị đôi với ngưừi cai nghiện bảt buộc bị ôm nặng vượt quá 
khá năng điêu trị của cơ sơ cai nghiện bảt buộc được đưa đên bệnh viện điêu trị: 
Thực hiện theo quy định tại điêm a và điêm b khoản 3 Điêu 67 Nghị định sô 
116/2021/NĐ-CP; 

d) Chi đưa ngưừi đưa, đón, trông coi người cai nghiện bất buộc trong 
trường hợp bị ôm nặng vượt quá khả năng điêu trị của cơ sờ cai nghiện băt buộc 
được đưa đến bệnh viện điều trị: 

- Chi tiền tàu xe hoặc thuê phương tiện vận chuyền dưa, đón người cai 
nghiện và ngưừi của cơ sờ cai nghiện băt buộc được giao nhiệm vụ quàn lý người 
cai nghiện theo quy định tại khoản 4 Điều 67 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP: 
Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này; 

- Chi chê độ đỏi với người của cơ sơ cai nghiện băt buộc được giao nhiệm 
vụ quản lý người cai nghiện theo quy định tại khoản 4 Điều 67 Nghị định sổ 
116/2021/NĐ-CP: Chi chế độ công tác phí theo quy định tại Thông tư số 
40/2017/TT-BTC và chế độ làm đêm, thêm giờ theo quy dịnh hiện hành cùa pháp 
luật vê chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đôi với cán bộ công 
chức, viên chức; 

đ) Trường hợp người cai nghiện băt buộc bị thưcrng tích do tai nạn lao 
động, thiên tai, hóa hoạn thì cơ sờ cai nghiện băt buộc phài tồ chức điêu trị 
(trưừng hợp trong khà năng điều trị của cơ sở cai nghiện bẳt buộc) và làm thủ tục 
đê thực hiện chê độ trợ câp theo quy định. 

4. Chi học văn hỏa cho người cai nghiện băt buộc từ đủ 12 tuôi đôn dưới 18 
tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 73 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP: 

a) Chi tiền công đối với nhừng người tham gia giáng dạy văn hóa (bao gồm 
giáo viên thuộc biên chế của cơ sở giáo dục đào tạo công lập và những người 
ngoài hiên chê có đủ tiêu chuân, năng lực giảng dạy): Mức chi tiền công theo hợp 
đông lao động trên cơ sở lương tối thiêu vùng và đảm báo tương quan với mức 
lương giáo viên trong biên chẻ có cùng trình độ đào tạo, thâm niên công tác dạy 
cùng câp học, lứp học theo quy định hiện hành cùa nhà nước vê chẻ độ tiền lương 
đôi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vù trang; 

b) Chi hỗ trợ học phâm: Nội dung và mức chi áp dụna theo quy định vê ho 
trợ học phâm cho học sinh trung học cơ sờ tại khoản 6 Dicu 2 Thône tư liên tịch 
số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bọ Tài chính, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẵn một sô chê độ tài chính đôi với học sinh các 
trường phô thôna dân tộc nội trú và các trường dự bị dại học dân tộc; 
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c) Chi tài liệu học tặp, sách giáo khoa, văn phòng phâm, thuẽ trang thiẻt bị 
dạy học và các khoản chi cần thiết khác (nếu có) phục vụ trực tiếp công tác dạy 
và học văn hỏa cho đôi tượne: Mức chi thanh toán theo thực tẻ phát sinh trên cơ 
sở dự toán được câp có thâm quyên phẻ duyệt, hợp đông, hóa đơn, chứng từ chi 
tiẽu hợp pháp và theo quy định của pháp luật về đấu thằuỂ 

5. Chi thực hiện công tác phô bien, giáo dục pháp luật theo các chuyên đè 
về sức khỏe cộng đồng, pháp luật, đạo đức, truyền thống dân tộc, giáo dục công 
dân và chuyên đề khác phù hợp với sổ lượng, trình độ học vấn của người cai 
nghiện bắt buộc: Nội dung và mức chi theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-
BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quv định 
việc lặp dự toán, quản lý, sử dụng và quyêt toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo 
đàm cho công tác phô biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cặn pháp luật của 
người dân tại cơ sờ. 

6. Chi phí học nghê ngăn hạn: 

a) Người cai nghiện băt buộc chưa có nghê hoặc cỏ nghê nhưng không phù 
hợp, có nhu câu học nghê trình dộ sơ câp và dưới 03 tháng được hỗ trợ một lân 
chi phí học. Căn cứ trình độ và năng lực của đối tượng; điều kiện về cơ sở vật 
chât của cơ sờ và tình hình thực tê, thù trường cơ sở cai nghiện bảt buộc quyêt 
định hình thức học nghề cho phù hợp. Mức hỗ trợ cụ thể tùy theo từng đối tượng, 
từng nghê, thời gian học thực tê và hình thức học nhung tôi đa không vượt quá 
mức quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 
10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào 
tạo trình độ sơ câp và đào tạo dưới 03 tháng (sau đây viêt tăt là Thông tư sô 
152/2016/TT-BTC); không hỗ trợ tiền học nghề cho đối tượng bị áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sờ cai nghiện băt buộc từ lân thứ hai trở đi đâ được học nghê; 

b) Hình thức học 
- Trường hợp cơ sơ cai nghiện băt buộc trực tiêp tô chức đào tạo thì cơ sờ 

được chi các nội dung: Khai giàng, bế giáng, câp chứng chỉ; mua tài liệu, giáo 
trình, học liệu đào tạo; thù lao giáo viên dạy lý thuyêt và giáo viẽn hướng dẵn 
thực hành; mua nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ công tác đào tạo; chinh sừa, biên 
soạn lại chương trình, giáo trình (nêu có); chi phí điện, nước phục vụ lớp học; sửa 
chừa tài sản, thiêt bị đào tạo; chi thuê thiêt bị đào tạo (nêu có); chi cho công tác 
quản lý lớp học không quá 5% tỏng kinh phí cho lớp đào tạo; 

- Trường hợp đào tạo cho người cai nghiện bắt buộc theo hình thức liên kết 
đào tạo giừa cơ sờ cai nghiện bắt buộc với cơ sờ giáo dục nghề nghiệp: Cơ sờ 
thanh toán theo hợp đòng đào tạo. 

7. Chi tiền điện, nước sinh hoạt: Mức chi 100.000 đồng/người cai nghiện bất 
buộc/tháng. 

8. Chi tô chức hoạt động văn hóa, văn nehệ, thê dục, thê thao, đọc sách, 
báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học 
tập và lao động tôi thiêu: Mức chi 100.000 đông/người cai nghiện bảt buộc/nămẳ 
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Trường hợp hô trợ mức cao hơn mức quy định tại khoản này, căn cứ khả 
năng cân dòi của ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
quyết định mức hỗ trợ cự thể. 

9ẳ Chi chẻ độ lao động, lao động trị liệu: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 116/202 l/NĐ-CPể Thu 
trưởng cơ quan, đơn vị quyêt định tiêu chí, tiền công phù hợp với kết quà lao 
động của đôi tượng. 

10. Chi phí mai táng đôi với trường hựp người cai nghiện băt buộc chẻt 
trong thời gian châp hành quyêt định tại cơ sờ mà không có thàn nhân hoặc thán 
nhân không đến nhận trong vòng 24 giờ kế từ thời điêm đổi tượng chết: Mức hỗ 
trợ chi phí mai táng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Nghị định số 
116/2021/NĐ-CP. 

11. Chi hỗ trợ đưa người cai nghiện băt buộc châp hành xong quyẻt định 
đưa vào cơ sở cai nghiện băt buộc trở vê địa phương nơi cư trú: 

a) Người cai nghiện bắt buộc khi chấp hành xong quyết định trơ về địa 
phương nơi cư trú được cấp tiền ãn khi đi đường, tiền tàu xe và 01 (một) bộ quằn 
áo thường (nếu họ không có) theo quy định tại khoán 4 Điều 62 Nghị định số 
116/2021/NĐ-CP; cụ thể: 

- Tiền ăn: mức hồ trợ 70.000 đông/người/ngày trong nhừne neày đi đường, 
tối đa không quá 03 ngày; 

- Tiên tàu xe: mức hỗ trợ theo giá phương tiện công cộng phô thông; 

- Câp 01 (một) bộ quần áo mùa hè hoặc 01 (một) bộ quần áo mùa đông; 

Căn cử khá năng cân đối cùa ngân sách địa phương, ủy ban nhản dân cấp 
tính trình Hội đông nhân dân cùng câp xem xét, quyêt định mức hỗ trợ tối đa đẻ 
cơ sờ cai nghiện băt buộc thực hiện mua săm và câp quân áo cho đôi tượng; hỗ 
trợ mức cao hơn mức tiền ăn và tiền tàu xe quy định tại điẻm này; 

b) Chi chế độ công tác phí cho người đưa bàn giao người cai nghiện bắt 
buộc từ dù 12 tuồi đến dưới 18 tuôi khi chấp hành xong quyết định trở về địa 
phương nơi cư trú mà không có thân nhân đến đón tại gia đình hoặc ủy ban nhân 
dân câp xã nơi người sau cai nghiện cư trú theo quy định tại khoản 4 Điều 62 
Nghị định số 116/2021/NĐ-CP: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 40/2017/TT-BTC. 

12. Chi truv tìm đôi tượng bỏ trôn (gôm: đôi tượng bị áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sờ cai nghiện băt buộc bỏ trôn theo quy định tại Điêu 56 Nghị định số 
116/2021/NĐ-CP; người cai nghiện đang hư(Vng chế độ chịu tang khi hết thời 
gian chịu tang mà không trờ lại cơ sờ cai nghiện băt buộc theo quy định tại Diêu 
70 Nghị định sô 116/2021/NĐ-CP): Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định 
tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

13. Các khoản chi khác theo quvẽt định của Thủ trường cơ sở cai nghiện 
băt buộc trẻn cơ sở dự toán được câp có thâm quyên phê duvệt, hợp đông, hóa 
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đơn, chứng từ chi tiẻu hợp pháp và theo quy định của pháp luặt về đâu thàu, bao 
gồm: 

a) Chi thuê chuyên gia tư vân cho người cai nghiện băt buộc vê chuyển đôi 
hành vi phục hôi nhân cách, kỹ năng sông, tái hòa nhập cộng đông, vê phòng 
chống tái nghiện ma tuý, dự phòng lây nhiỗm HIV và các bệnh truyền nhiềm khác 
(nếu có); 

b) Chi mua, in an tài liệu, văn phòng phâm phục vụ cho công tác tư vấn, 
giáo dục nàng cao nhận thức, chuyền đôi hành vi phục hồi nhân cách, phòng 
chông tái nghiện ma tuý, dự phòng lây nhiêm HIV và các bệnh truyên nhiễm khác 
cho đồi tượng; 

c) Chi cho công tác vệ sinh môi trường, phòng dịch. 

14. Trường họp trên thực tế phát sinh các khoản chi đặc thù chưa được quy 
định tại các văn bán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, ủy ban 
nhân dân câp tinh trình Hội dồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định phù hợp 
với khả năng cân dôi của ngân sách địa phưtmg theo quy định tại khoản 3 Điêu 21 
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều cua Luật Ngân sách nhà nước. 

Chưong III 

NỘI DƯNG VÀ MỨC CHI 

HỎ TRỢ CAI NGHIỆN MA TỦY TỤ NGUYÊN 

Điêu 6ẽ Chi cho công tác ỉô chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 
đình, cộng đồng. 

1. Chi lập, xét duyệt hô sơ dăng ký cai nghiện ma túv tự nguyện tại gia 
đình, cộng đồng: 

a) Chi tư vân, hưcVng dan lặp hô sơ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 
đình, cộng đồng: Mức chi 30.000 dong/hồ sơ; 

b) Chi họp thâm định xét duyệt hô sơ đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện 
tại gia dinh, cộng đông: 

- Thành viên tham dự: Mức chi 50.000 đỏng/người/buỏi; 

- Chi nước uông cho người tham dự: Mức chi theo quy dịnh tại Thông tư số 
40/2017/TT-BTC; 

c) Chi hô trợ công tác quản lý (văn phòng phâm, in hô sơ, mua sô sách, 
trang thiêt bị phục vụ việc theo dõi, thông kê, lập danh sách, quan lý hô sơ người 
cai nghiện ma tuý): Mức chi thanh toán theo thực tê phát sinh trên cơ sờ dự toán 
được câp có thâm quyên phê duyệt, hợp đông, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp 
pháp và theo quv định của pháp luật vê đâu thâu. 

2ẻ Chi thù lao hàng tháng đôi với người được giao nhiệm vụ tư vân tâm lý, 
xã hội, quán lý, hỗ trợ các đôi tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 
theo phân công của Chủ tịch Uy ban nhản dân câp xã: Căn cứ khả năng cân đôi của 
ngân sách địa phương, Uy ban nhân dân câp tinh trình Hội đône nhân dân cùng cảp 
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xem xét quyêt định mức thù lao hàng tháng đôi với người được giao nhiệm vụ tư 
vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các dôi tượng cai nghiên tự nguyện tại gia đình, 
cộng đỏng, tôi da không quá 0,6 (không phây sáu) lân mức lương cơ sờ hiện hành 
theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 34 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

3. Chi hỗ trợ 01 (một) lân kinh phí cai nghiện đối với người cai nghiện ma 
túy tự nguyện tại gia đình, cộng dỏng khi hoàn thành ít nhàt 03 (ba) giai đoạn 
theo quy định tại Điều 22, Điều 23 và Điều 24 của Nghị định số 116/2021/NĐ-
CP: Mức hô trợ tôi thiêu băng mức lương cơ sờ hiện hành. Căn cứ khả năno cân 
đối cùa ngân sách địa phươne, ủy ban nhân dân cấp tính trình Hội dồng nhân dân 
cấp cùng câp xem xét quyết định mức hồ trợ cao hcm mức lương cơ sờ hiện hànhễ 

Điều 7. Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma 
túy tự nguyện tại cơ sử cai nghiện ma túyễ 

1. Chi tiên thuôc căt cơn, giải độc, điêu trị rôi loạn tâm thàn cho người cai 
nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sờ cai nghiện công lập theo quy định tại 
khoản 1 Điều 39 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và theo hướng dẫn chuyên môn 
của Bộ Y tê: Mức chi theo giá dịch vụ khám bệiih, chừa bệnh hiện hành do cơ 
quan có thâm quyên quyêt định đôi với cơ sở khám bệnh, chừa bệnh công lậpẽ 

2. Chi hỗ trợ 95% chi phí cai nghiện ma túy và thuôc chừa bệnh thông 
thường cho các đôi tượng theo quv định tại khoàn 2 Điêu 39 Nghị định sô 
116/2021/NĐ-CP, bao gồm: 

a) Chi phí cai nghiện ma túy: Nội dung và mức chi theo quy định tại khoản 
2 Diêu 5 Thông tư này. 

b) Chi thuôc chừa bệnh thôn£ thưcYng: Mức chi theo quy định tại điêm b 
khoản 3 Điều 5 Thông tư này. 

3. Chi hỗ trợ tiền ăn, quằn áo, chăn, màn, chiếu, gối, đồ dùng sinh hoạt cá 
nhân và băng vệ sinh (đôi với người cai nghiện tự nguyện là nừ) đôi với người cai 
nguyện tự nguyện tại cơ sờ cai nghiện công lập: Căn cứ khá năng cân đôi ngàn 
sách địa phương và dự kiên sô lượng đôi tượng tham gia cai nehiện ma túy tự 
nguyện tại các CƯ sờ cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quàn lý, Uy ban 
nhân dân câp tỉnh trình Hội đông nhân dân cùng câp quyêt định mức hỗ trợ cụ 
thê, ít nhât băng 70% mức hỗ trợ dôi với người nghiện ma túy bị áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện băt buộc của địa phưcrng. 

4. Căn cứ khả năng cản đối ngân sách địa phương và dự kiến số lượng đối 
tượng tham gia cai nghiện ma túy tự nguvện tại các cơ sờ cai nghiện ma túy công 
lập thuộc phạm vi quản lý, Uy ban nhân dân câp tinh trình Hội đông nhân dân 
cùng câp quvêt định: 

a) Mức hô trợ cao hơn, đôi tượng mờ rộng hơn neoài chê độ quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điêu này; 

b) Mức hỗ trợ chỗ ờ cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự 
nẹuvện tại cơ sở cai nẹhiện ma túy tự nguyện. 
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Chương IV 

NỘI DƯNG VÀ MỬC CHI 

QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TỦY TẠI NƠI cư TRỨ 

Điêu 8. Chi cho công tác tô chức quán lý sau cai nghiện ma túy tại noi cư 
trú. 

1. Chi lập hô sơ quàn lv sau cai nghiện tại nơi cư trú: Mức chi 30.000 
đông/hò sơ. 

2. Chi hỗ trợ công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú: chi văn phòng 
phâm, thòng tin liên lạc, cước phí bưu chính, in ân tài liệu, mẫu biêu phục vụ cho 
công tác lập hô sơ: Mức chi căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và 
trong phạm vi dự toán được câp có thâm quyên phê duyệt. 

3. Chi hô trợ người được giao nhiệm vụ tư vân tâm lý, xă hội, quan lý, hỗ trợ 
người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã theo phân công của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân câp xã: Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông 
tư này. 

4. Chi tô chức xét nghiệm chât ma túy dôi với người sau cai nghiện ma tủy 
định kỳ hoặc đột xuât theo quy định của pháp luật về phòng chống ma túy và 
hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế: 

a) Mức chi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thê ngưừi căn cứ vào hóa đơn chứng 
từ chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cẩp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Mức chi xét nghiệm tình trạng nghiện ma túy theo giá dịch vụ y tê do câp 
có thâm quyền quyết định đối với cơ sờ công lặp đủ điều kiện xác định tình trạng 
nghiện ma tủy và trong phạm vi dự toán được câp có thâm quyên phê duyệt. 

Điều 9. Chi hỗ trợ học nghề cho người sau cai nghiện ma túy. 

Chi hỗ trợ học nghè cho người sau cai nghiện ma túy chưa có nghề hoặc có 
nghê nhưng không còn phù hợp, nêu có nhu câu học nghê và tham gia đào tạo nghê 
nghiệp được hường chính sách hồ trợ đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều 80 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 
152/2016/TT-BTC. 

Chương V 

CHÉ ĐỌ ĐÓI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 
LÀM VIỆC TẠI CÁC Cơ SỞ CAI NGHIỆN BẢT BUỘC 

Điều 10. Chi che độ trợ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với 
viên chức, ngưừi lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện baỉ buộc. 

1. Viên chức, người lao động làm việc tại các cơ SỪ cai nghiện bãt buộc dược 
hưởng trợ câp đặc thù, phụ câp ưu đãi theo nghê theo quy định tại Nghị định số 
26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phu quv định chế độ trợ cấp, 
phụ câp đôi với công chức, viên chức và người lao dộng làm việc tại các cơ sớ quán lý 
người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cư sở trợ giúp xà hội công lập. 
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2. Nhân sự do cơ quan công an, y tê được diêu dộng, cừ đên làm việc, hô trợ 
tại các cơ sở cai nghiện bãt buộc từ 06 tháng trờ lên được hưởng các chê độ theo 
quy định tại Khoàn 1 Diêu này. 

Chương Vĩ 

LẬP, CHÁP HÀNH Dự TOÁN VÀ QƯYÉT TOÁN KINH PHÍ 

Điều 11. Lập, châp hành dự toán và quyết toán kinh phí. 

1. Việc lặp, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ ngân sách 
nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy băt 
buộc; còng tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đông, cơ sở cai 
nghiện ma túv và quản lý sau cai nghiện ma túv quy định tại Thông tư này thực 
hiện theo quy định cùa pháp luật về ngân sách nhà nước, kế toán và các quy định 
pháp luật có liên quan. 

2. Thông tư này hướng dẫn cụ thê đôi với việc lập, châp hành dự toán và 
quvêt toán kinh phí thực hiện chính sách, chê độ đôi với người cai nghiện ma túy 
tự nsuyện tại cơ sở cai nghiện ma túv ngoài công lập như sau: 

a) Hàng năm, cùng thời gian lập dự toán nẹân sách nhà nước, Sừ Lao dộng -
Thương binh và Xã hội căn cứ kê hoạch cai nghiện ma túy của các cơ sở cai 
nghiện ma túy ngoài công lập, nội dung, mức chi, chê độ hô trợ cơ sờ cai nghiện 
ma túv ngoài công lập và số lượng đối tượng người cai nghiện ma túy tự nguyện 
tại các CƯ sở cai nghiện ma túy ngoài công lặp ơ địa phương, lập dự toán kinh 
phí và tồng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, gừi Sờ Tài 
chính xem xét, tông hợp trình câp có thâm quyên quyêt định; 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ kinh phí đối với các cơ sờ 
cai nghiện ma tủy ngoài công lập trên cơ sờ các căn cứ sau: 

- Biểu tồng hợp danh sách, kinh phí hỗ trợ đôi với người cai nghiện ma túy 
tại cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lặp (có chữ ký hoặc dâu tay điểm chi của 
đối tượng được hỗ trợ). Sơ Lao động - Thương binh và Xã hội lưu chứng từ này 
làm cơ sở quyêt toán; 

- Đối chiếu các hóa đơn, chứng từ chi tiêu có liên quan đên việc tô chức cai 
nghiện ma túy cho đối tượng. Cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập trực tiếp 
lưu giữ hỏa đơn, chứng từ chi tiêu cụ thê theo quy định hiện hành; 

c) Sừ Lao động - Thưcmii binh và Xà hội có trách nhiệm tông hợp quyêt toán 
kinh phí hỗ trợ các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập theo quy định. 

Chương VII 

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Hiệu lực thi hành. 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 11 năm 2022. 

2. Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 
năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội hướng dẫn chê 
dộ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chê độ đóng góp và hô 
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trợ đôi với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện; 
Thông tư liên tịch số 148/2014/1"ỈLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 
2014 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thưcmg binh và Xã hội quy định quản lý 
và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp đụng 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 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tồ 
chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; Thông tư sô 117/2017/TT-BTC 
ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử đụng kinh phí 
thực hiện chế độ áp đụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tồ chức 
cai nghiện ma tưý bắt buộc tại cộng đồng và Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 
20 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phi thực 
hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện hết hiệu lực thi hành toàn bộ 
kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn 
chiếu đê áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thi áp dụng 
theo các vãn bản sửa đổi, bổ sung thay thế đó. Trưcmg hợp có khó khăn, vướng 
mắc, đê nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiẽn cứu sửa đổi cho phù hợp./, y 
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