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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định  

các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người  

cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 408/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 

10/4/2019 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đề nghị thẩm định 

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ 

trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. Sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

(1) Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

(2) Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

(3) Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

(4) Luật phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008; 

(5) Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

(6) Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP 

ngày 02/12/2003 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; Nghị định số 

135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 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 áp dụng đối với người 

chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh, quy định: 

“4. Bổ sung Điều 48a sau Điều 48 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP như 

sau: 

“Điều 48a. Chế độ, chính sách đối với người đi cai nghiện ma túy tự 

nguyện… 
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3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự 

kiến số lượng người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập 

thuộc phạm vi quản lý quyết định: 

a) Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định tại 

Khoản 1 và 2 Điều này. 

b) Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân ít 

nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 

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. 

c) Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy 

tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.” 

(7) Khoản 3 Điều 6, khoản 2 Điều 8, Điều 9 Thông tư số 117/2017/TT-

BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính quy định 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, quy định: 

“Điều 6. Các khoản chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành 

quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc… 

3. Tiền hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem 

truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập và 

lao động theo quy định tạikhoản 3 Điều 24 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP: 

Mức 70.000 đồng/học viên/năm. Trường hợp hỗ trợ mức cao hơn mức quy 

định tại khoản này, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể… 

Điều 8. Các khoản đóng góp…. 

2. Mức đóng góp cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo 

nguyên tắc đảm bảo đủ chi phí, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa 

phương. 

Điều 9. Chế độ miễn, giảm 

Người nghiện ma tuý cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng được xét 

miễn hoặc giảm một phần chi phí trong thời gian cai n 

ghiện tập trung tại cộng đồng. Căn cứ khả năng ngân sách địa 

phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể chế độ miễn hoặc giảm 

đối với từng đối tượng”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-221-2013-nd-cp-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-co-so-cai-nghien-bat-buoc-218245.aspx
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(8) Khoản 2 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 124/2018/TT-BTC 

ngày 20/12/2018 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, quy định: 

“Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện… 

2. Nguồn đóng góp của người cai nghiện ma túy (hoặc gia đình người 

cai nghiện ma túy) theo mức đóng góp cụ thể do Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định… 

Điều 4. Mức ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ đối với người cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập… 

3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa 

phương và dự kiến số lượng đối tượng tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

các cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định: 

a) Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này (nếu có); 

b) Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân 

ít nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại khoản 6 Điều 

1 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; 

c) Mức hỗ trợ chỗ ở đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các 

cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (bao gồm cả các cơ sở đa chức năng có cai 

nghiện tự nguyện)”. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Căn cứ ban hành 

Đề nghị bỏ các căn cứ là những văn bản không điều chỉnh trực tiếp đến 

nội dung dự thảo Nghị quyết, gồm:  

+ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy;  

+ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;  

+ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy 

định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-221-2013-nd-cp-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-co-so-cai-nghien-bat-buoc-218245.aspx
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+ Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sụng một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 

của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết 

2.1. Mục II Điều 1 quy định một số khoản chi phí cho học viên trong 

thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

như sau: “Mức chi phí hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, 

xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học 

tập và lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 221/2013/NĐ-

CP: 10.000 đồng/người/tháng”. 

Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 117/2017/TT-BTC quy định: “Tiền hoạt 

động văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt 

động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập và lao động theo quy định 

tạikhoản 3 Điều 24 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP: Mức 70.000 đồng/học 

viên/năm. Trường hợp hỗ trợ mức cao hơn mức quy định tại khoản này, căn 

cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể.”. 

Căn cứ quy định nêu trên, Mục II Điều 1 dự thảo Nghị quyết có một số 

điểm chưa phù hợp, như sau: 

- Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 117/2017/TT-BTC thì tiền cho hoạt 

động văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt 

động vui chơi giải trí khác là do ngân sách hỗ trợ, nhưng Mục II Điều 1 dự 

thảo Nghị quyết chưa quy định rõ ràng là mức chi phí hoạt động văn nghệ, thể 

dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí 

khác do người cai nghiện đóng góp hay do ngân sách nhà nước hỗ trợ.  

- Cũng theo Thông tư số 117/2017/TT-BTC thì đơn vị tính là theo năm 

còn dự thảo Nghị quyết quy định mức chi phí theo tháng và tổng số chi phí 

trong năm cho hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem 

truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác là 120.000 

đồng/người/năm, cao hơn 50.000 đồng/người/năm (=171%) so với mức quy 

định tại Thông tư số 117/2017/TT-BTC. Mức chi phí phí nêu trên cũng không 

hợp lý, vì tại Mục III (Các khoản đóng góp, mức đóng góp và mức hỗ trợ, thời 

gian hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma 

túy công lập trên địa bàn tỉnh) thì “Tiền hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, 

đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác” là 

khoản phải đóng góp, nếu quy định mức đóng góp cao hơn so với Thông tư số 

117/2017/TT-BTC sẽ khó khăn cho một số người nghiện hoặc gia đình người 

nghiện. 
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2.2. Mục III (Các khoản đóng góp, mức đóng góp và mức hỗ trợ, thời 

gian hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma 

túy công lập trên địa bàn tỉnh) 

a) Điểm c khoản 1 quy định: “Tiền điện, nước sinh hoạt: 80.000 

đồng/người/tháng” là khoản phải đóng góp, nhưng mâu thuẫn với quy định tại  

điểm e khoản 2 Mục này quy định tiền điện, nước sinh hoạt do ngân sách nhà 

nước hỗ trợ:“Mức hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt: Người cai nghiện ma túy 

tự nguyện được hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt, mức 80.000 

đồng/người/tháng”. 

b) Điểm b, c, e khoản 2 (Mức hỗ trợ) quy định: 

“b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí sàng lọc, đánh giá mức 

độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của 

bác sĩ; điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường đối với 

các đối tượng sau: 

- Thương binh; 

- Người bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 

81% trở lên; 

- Người thuộc hộ nghèo; 

- Người cao tuổi không nơi nương tựa; 

- Trẻ em mồ côi; 

- Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; 

- Thân nhân người có công với cách mạng; 

- Người chưa thành niên; 

- Người thuộc hộ cận nghèo”. 

Theo quy định nêu trên thì dự thảo Nghị quyết mở rộng thêm 03 đối 

tượng được hỗ trợ chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sĩ; điều trị nhiễm trùng 

cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường, gồm: “(1) Thân nhân người có công 

với cách mạng; (2) Người chưa thành niên; (3) Người thuộc hộ cận nghèo”. 

Tuy nhiên, đối tượng là“Thân nhân người có công với cách mạng” chưa rõ là 

đối tượng nào? Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết mở rộng đến đối tượng là thân 

nhân của người có công với cách mạng, nhưng người có công với cách 

mạng (trừ thương binh) lại không thuộc đối tượng được hỗ trợ. 

2.3. Mục IV (Các khoản đóng góp, mức đóng góp và chế độ miễn, giảm 

đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng) 
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Điểm c khoản 1 quy định: “Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập 

trung tại điểm điều trị cắt cơn: 40.000 đồng/ngày”, chưa thống nhất với mức 

tiền ăn đối với học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính 

tại cơ sở cai nghiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 

136/2016/NĐ-CP và người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện 

theo quy định tại điểm c khoản 2 Mục III Điều 1 dự thảo Nghị quyết là 0,8 lần 

mức lương cơ sở/người/tháng (khoảng 37.000 đồng/người/ngày), không đảm 

bảo sự tương đồng giữa các đối tượng cai nghiện, sẽ khó khăn trong quá trình 

thực hiện. 

3. Ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày văn bản 

Dự thảo Nghị quyết được trình bày thành 03 Điều, trong đó, toàn bộ nội 

dung chính của văn bản được trình bày tại Điều 1 và được bố cục thành Mục I, 

II, III, IV, trong mục có khoản 1, 2, 3…và điểm a, b, c… Kỹ thuật trình bày 

nêu trên là không phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP. Vì vậy, đề nghị soạn thảo lại theo hướng tách Điều 1 thành một số Điều 

khác nhau, 01 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, 01 

điều quy định về khoản chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết 

định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, 01 điều quy định về Các 

khoản đóng góp, mức đóng góp và mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ đối với người 

cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn 

tỉnh… 

4. Nơi nhận, đề nghị bổ sung các địa chỉ nơi nhận sau: “Vụ pháp chế, 

Bộ lao động, Thương binh và Xã hội; Báo Tuyên Quang; Đài phát thanh và 

Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh”. 

III. KẾT LUẬN 

Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội căn cứ nội dung thẩm định 

tại Mục II Báo cáo này, tiến hành rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết 

để chỉnh sửa văn bản đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và 

điều kiện thực tế của địa phương, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo văn bản trình 

UBND tỉnh theo quy định, đồng gửi Sở Tư pháp để theo dõi. 

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, 

miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 
 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT, XD&KTVB. 

(Lan.03b) 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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