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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 47/2014/NQ-HĐND

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

              TP. Lào Cai, ngày 15 tháng 7 năm 2014    

NGHỊ QUYẾT
Về cơ chế hỗ trợ kinh phí công tác quản lý cai nghiện ma túy cho nhà cai 

nghiện các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI
 KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 11

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, Ủy 

ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về 

tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;
Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND, ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, chế độ miễn giảm, trách nhiệm đóng 
góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; kinh phí hoạt động, chính sách 
hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 24/6/2014 của UBND thành phố Lào Cai 
về việc đề nghị cơ chế hỗ trợ kinh phí quản lý cai nghiện ma túy cho nhà cai nghiện 
ma túy các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số: 86/BC-
BKTXH ngày 01/7/2014 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố và ý kiến của 
các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ chế hỗ trợ kinh phí quản lý cai nghiện ma túy cho nhà cai 
nghiện ma túy các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ kinh phí quản lý cai nghiện ma túy cho các xã, phường có nhà cai 
nghiện ma túy được tính theo các mức cụ thể sau:

a) Mức hỗ trợ cho các nhà cai nghiện ma túy duy trì bình quân từ 6 - 9 đối tượng/
ngày/tháng là: 200.000 đồng x số đối tượng duy trì tại nhà cai nghiện trong 01 tháng.

b) Mức hỗ trợ cho các nhà cai nghiện ma túy duy trì bình quân từ 10 - 14 đối tượng/
ngày/tháng là: 300.000 đồng x số đối tượng duy trì tại nhà cai nghiện trong 01 tháng.
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c) Mức hỗ trợ cho các nhà cai nghiện ma túy duy trì bình quân từ 15 đối tượng 
trở lên/ngày/tháng là: 400.000 đồng x số đối tượng duy trì tại nhà cai nghiện trong 
01 tháng

2. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố.
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao:
1. UBND thành phố Lào Cai 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 tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khóa XVIII - kỳ họp thứ 11 

nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành 
sau 07 ngày kể từ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Chính


