
110 CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 01-01-2011

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 150/2010/NQ-HðND Rạch Giá, ngày 10 tháng 12 năm 2010 

 

NGHỊ QUYẾT  

Về việc ban hành mức ñóng góp ñối với người nghiện ma túy chữa trị, cai 

nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội tỉnh Kiên Giang 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

 KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI CHÍN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 01 tháng 
10 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
về trách nhiệm ñóng góp và chế ñộ trợ cấp ñối với người nghiện ma túy, người bán 
dâm; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về ban hành mức ñóng góp của người nghiện ma 
túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao ñộng Xã hội tỉnh Kiên 
Giang; Báo cáo thẩm tra số 71/BC-BVHXH ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Ban 
Văn hóa - Xã hội Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị ñại biểu Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 23 

tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về ban hành mức ñóng góp 
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của người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao 

ñộng Xã hội tỉnh Kiên Giang, với những nội dung cụ thể sau: 

1. Tiền ăn: 240.000 ñồng/người/tháng. 

2. Thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện, thuốc chữa bệnh thông thường khác và chi phí 

xét nghiệm tìm chất ma túy: 400.000 ñồng/người/01 lần tự nguyện cai nghiện. 

3. Tiền sinh hoạt văn thể: 30.000 ñồng/người/năm (hoặc 01 lần tự nguyện cai 

nghiện). 

4. Tiền học văn hóa, học nghề (nếu có nhu cầu): 500.000 ñồng/người/01 khóa 

học nghề ngắn hạn.  

ðiều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Hội ñồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo, triển khai các cấp, 

các ngành, các ñịa phương thực hiện nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và các ñại biểu 

Hội ñồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ 

việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VII, Kỳ họp 

thứ hai mươi chín thông qua./. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

ðào Nghĩa Nghiêm 


