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NGHỊ QUYẾT 
Về hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường bố trí được công chức chuyên trách 

làm công tác cai nghiện ma tuý; quản lý nhà cai nghiện xã, phường  
và điều chỉnh bổ sung nội dung chi từ quỹ cai nghiện ma tuý 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 16 

 

Căn cứ Luật  Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Báo cáo và Tờ trình của UBND thành phố Lào Cai về hỗ trợ cán bộ chuyên 

trách cai nghiện ma tuý; Hỗ trợ quản lý nhà cai nghiện xã, phường và quy định thu, chi 

quỹ cai nghiện ma tuý; Báo cáo thẩm tra số 12/BC-KTXH ngày 20/7/2010 của Ban Kinh 

tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp HĐND thành phố khoá 

XVII - kỳ họp thứ 16, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nhất trí hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường bố trí công chức chuyên trách 

làm công tác cai nghiện ma tuý; Hỗ trợ quản lý nhà cai nghiện xã, phường và điều chỉnh 

nội dung chi từ quỹ cai nghiện ma tuý, cụ thể như sau: 

1. Hỗ trợ cho các xã, phường bố trí được cán bộ chuyên trách làm công tác cai 

nghiện ma tuý. 

Đối với các xã, phường: Pom Hán, Duyên Hải, Kim Tân, Bình Minh, Phố Mới, Bắc 

Cường, Cam Đường, Cốc Lếu, Bắc Lệnh, Nam Cường nếu bố trí công chức văn hoá - xã 

hội làm chuyên trách công tác cai nghiện ma tuý thì được hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng để 
hợp đồng thêm 01 cán bộ trợ giúp làm công tác văn hoá - xã hội. 

2. Về hỗ trợ quản lý nhà cai nghiện: 

Ngoài các chính sách theo Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của 

UBND tỉnh Lào Cai, mức hỗ trợ quản lý nhà cai nghiện các xã, phường: 

a) 2.200.000 đồng/tháng cho các xã, phường: Pom Hán, Duyên Hải, Kim Tân, Bình 

Minh, Phố Mới, Bắc Cường, Cốc Lếu, Bắc Lệnh, Nam Cường. 



b) 1.700.000 đồng/tháng cho các xã, phường: Lào Cai, Đồng Tuyển, Vạn Hoà, 

Thống Nhất, Tả Phời. 

3. Kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách thành phố. 

Điều 2. Nội dung chi từ quỹ cai nghiện ma tuý gồm các nội dung: 

1. Hỗ trợ thi đua, khen thưởng. 

2. Hỗ trợ triệt phá tụ điểm ma tuý, công tác xét xử lưu động các vụ án phạm tội về 
ma tuý của Toà án. 

3. Hỗ trợ công tác tuyên truyền về phòng, chống ma tuý. 

4. Mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho 

1. UBND thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND thành phố chịu trách 

nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII, kỳ họp thứ 16 thông 

qua ngày 23/7/2010 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./. 
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