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QUYẾT ðỊNH
Ban hành “Quy ñịnh quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế ñộ
áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
chế ñộ ñối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện
tại Trung tâm ðiều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh
và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia ñình và cộng ñồng”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính
phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt ñộng
của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế ñộ áp dụng ñối
với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
Căn cứ Nghị ñịnh số 94/2010/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ
quy ñịnh về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia ñình và cai nghiện ma túy tại cộng ñồng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2011/Nð-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng
6 năm 2004 của Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa
bệnh, tổ chức hoạt ñộng của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành
chính và chế ñộ áp dụng ñối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở
chữa bệnh;
Căn cứ Nghị ñịnh số 221/2013/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính
phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện
bắt buộc;
Căn cứ Nghị ñịnh 136/2016/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ
sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 221/2013/Nð-CP ngày 30 tháng 12
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 08 tháng
10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quy ñịnh quản
lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế ñộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào
cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế ñộ ñối với người chưa thành niên, người tự nguyện
chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao ñộng xã hội và tổ chức
cai nghiện ma tuý tại gia ñình và cộng ñồng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.

