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S2A/2O 17/NQ-HDND Ba RIa  - Vüng Tàu, ngày,& tháng 7 nám 2017 

NGHJ QUYET 
Quy djnh mfrc trq cp dc thà áp ding di vó'i cong chüc, viên chfrc 

và ngirô'i lao dng lam vic ti Co s& TLr vn và Biu tr nghin ma thy 
tinh Va mfrc ho trçr cho cOng chfrc, ngtrbi lao dng, can b, chiên s lam 

cong tác phông, chông t nn ma thy, mii dam trên dja bàn tinh. 

HO! BONG NMAN DAN T!NH BA R!A-VUNG  TAU 
KHOA VI, K( HOP THt NAM 

Can thLut Td chic chInh quyn djaphucing ngày 19 tha'ng 6 nàm 2015, 

Can cii' Luat  Ban hành van bàn quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nàm 
2015, 

Can ct- Luçt Ngán sách nhà nwó'c ngày 25 tháng 6 nàm 2015, 

Can th Ngh a'jnh so' 26/2016/ND-CP ngày 06 tháng 4 nàm 2016 cia 
ChInh phñ Quy djnh ché d5 trc' cap, phy cap a'Oi vài cOng chic, vien ch&c và 
ngu'ài lao dóng lam vic tgi các cci s& quán 13> ngzthi nghin ma tty, ngithi sau 
cai nghicn ma tiy và cci sà trçt giip xä hi cOng lcp; 

Can ci Thong tu' so' 05/2016/TT-BLDTBXHngày 28 tháng 4 nàrn 2016 
cza Bô Lao dç5ng - Thu'cing binh và Xã h31 Hithng dan thi hành m5t sO ã'iéu cia 
Nghj a'jnh sO 26/2016/ND-CP ngày 06 tháng 4 näm 2016 cia ChInhphi; 

Xét TO' trInh so' 53/7Tr-UBND ngày 12 tha'ng 6 nàm 2017 cia LJy ban 
nhán dan tinh ban hành Nghj quyét ye müv trcr cap dgc thu áp dyng dOi vO'i cOng 
chtc, viên chic và ngu'ài lao dng lam vic tgi Cci sO' Tu' van và L)iêu trj nghin 
ma tiy tinh và mi'c hO ti-cl cho cOng chzc, ngu'&i lao d(5ng, can bc5,  chiên sjY lam 
cOng tác phOng, chOng t ngn ma tiy, mgi dam ti-en dfa bàn tinh, Báo cáo thâm 
ti-a so 67/BC-HDND ngày 30 tháng 6 nàm 2017 cla Ban Van hóa-Xä hç51 H5i 
dOng nhân dan tinh, 3> kiên tháo ludn cla dgi biêu H5i dOng nhán dan tgi K3) 
hQp. 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Quy djnh müc trçi cp dc thu di vOi cong chhrc, viên chüc và 
ngi.thi lao dng lam viec tai  Ca s Tu van và Diêu trj nghiên ma thy tinh và mhrc 
h trç cho cong chhrc, ngui lao dng, can b, chiên s5 lam cong tác phông, 
chông t nn ma tüy, mai  dam trên dja bàn tinh Ba Rja-Ving Tàu, ci1 the nlnr 
sau: 



1. Di tucmg duqc hi.râng trçi cp dc thü: 

Cong chüc, viên chirc vã ngi.thi lao dng lam vic tai  Co sâ Tu vn và 
Diêu trj nghin ma tñy tinh Ba Rja-Vung Tàu. 

2. DM tuçing dugc huâng h trg: 

a) Cong chirc, ngui lao dng lam cong tác phông, chông t nan  xâ hi 
thuc Chi civic Phông, chOng t nan  xã hi và cOng chüc chuyên trách phông, 
chông t nan  xA hi thuc Phông Lao dng-Thuong binh và Xã hi các huyn, 
thành phô và Phông Ni vy, Lao dng-Thi.rang binh và Xã hi huyn Con Dào. 

b) Can b, chin s trrc tip lam nhim v11 phông chng t nan  ma thy, 
mai dam thuc B di Biên phông tinh, COng an tinh. 

3. Mrc trçl cp dc thu hang tháng di vi cong chüc, viên chüc và ngtthi 
lao dng lam vic tai  Co s& Tu van và Diêu trj nghin ma tüy tinh Ba Rja-VQng 
Tàu: 

a) Ban Giám dé,c, viên chirc chuyên mon v y t trirc tip khám, diu tr, 
chAm soc (phiic vii, cho An, uông thuOc), xét nghim cho dOi tuçcng ducc ht.r0ng 
mirc bng 1,5 1n müc lucing co Si. 

b) Viên chirc lam cOng tác bão v trirc tip, day  ngh, giáo duc, tMp ph.m, 
lái Xe, quân 1' bêp An h9c viên, quAn l ho so tiêp nhn dOi tugng, kê toán sAn 
xut và thu kho ni trai muc duc hithng mirc bang 1,2 lan mrc hang CO SY. 

c) Các viên chüc con lai  duçcc hi.thng miirc bng 1,0 lan m1rc hxang CO S. 

4. Mrc h trçY hAng tháng: 

a) Cong chirc, nguèi lao dng lam Cong tac phông, chng t nan  xã hi 
thuc Chi C11C PhOng, chông t nan  xA hi vA Cong chirc chuyên trách phông, 
chông t nan  xA hi thuc PhOng Lao dng-Thuong binh và Xã hi cac huyn, 
thành phô và Phông Ni vii, Lao dng Thuong binh vA Xä hi huyn Con DAo 
ducic h trçy hang tháng mrc bAng 0,6 lan m1rc hang co si. 

b) Can b, chin s trirc tip lam nhim vii phông, chng t nan  ma tüy, 
mai dam thuc B di Biên phông tinh, Cong an tinh dirgc ho tr hang tháng 
mirc bAng 0,6 lan mirc luo'ng co sâ. 

5. Kinh phi th%rc hin: 

Tir ngun ngân sách nhA nu&c bAo dAm theo phân cp ngân sách hin 
hành; nguôn thu tir cAc hoat  dng sr nghip cña don vj; nguôn cung lrng djch 
vi, lao &5ng  sAn xuât và các nguOn kinh phi hcip pháp khác theo quy djnh cUa 
pháp lust. 

Diu 2. Diu khoAn thi hành: 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc trin khai thirc hin Nghj quyM nAy. 

2. Giao Thuing trrc Hi dông nhân dan, các Ban Hti dng nhân dan vA 
dai biêu Hi dOng nhân dan tinh giAm sAt vic thirc hin Nghj quyêt. 
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3. Nghj quyt nay thay th Nghj quyêt so 28/2007/NQ-HDND ngày 02 
tháng 8 närn 2007 cüa Hi dông nhân dan tinh ye Ban hành chê d phii cap thu 
hut c1c thu cho can b, cong chic, chiên sS' lam cOng tác phông, chông t nn 
ma tñy, mai  dam tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

Nghj quy& nay dã ducic Hi dng nhân dan tinh Ba Rja-Vüng Tàu Khóa 
VI, KS'  hçp thu Näm thông qua ngày 13 tháng 7 näm 2017 và có hiu lirc tü 
ngây 23 tháng 7 nàm 2017.!. 

Noin/zn: 
- Uy ban Thir&ng vu Quôc hi; 
- Van phong ChInh phü; 
- B Tu pháp (Cic Kiêm tra van bàn); 
- B LD-TB&XH, B Tài chInh; 
- TTr. Tinh ñy, Doàn DBQH tinh; 
- TTr HDND tinh, UBND tinh, UBMTTQVN tinh; 
- Các Ban HDND tinh, dai  biéu HDND tinh; 
- Các s&, ban, ngành, doàn the trong tinh; 
- TTr HDND và UBND huyn, thành pho; 
- Website HDND tinh; 
- Trung tam Cong báo và Tin hQc tinh; 
- Báo Ba Ria-Vung  Tàu, Dài PITH tinh; 
- Luu: VT-TH. 

Nguyn Hang Linh 
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