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CQNG HOÀ XÂ HQr CnÛ NGHÎA vrET NAM
DQc lflp - Tr; do - H4nh phüc

Sô: î,f /2017IQD-UBND Hà Nam, neày,lg thdng 12 nàm 2017

QUYÉTDINH
Mrtu trg iâp d{c thù d6i voi công chrlrc, üên chrirc, nguoi lao tlQng làm công tâc
quân iÿ, chuyên môn, nghiÇp vg, phgc vg, üèu t{ nghiÇn ma hiy Qi Trung tiim

Dièu tr! nghiÇn -, my oa phqc hài chrirc nàng tâm thàn tinh Hà Nam

;.riyj \ Ilrù\ .1

('o.\(; ûv slN NHÂN DÂN rixn nÀ Naryr

J/
Luqt Tô chü:c chinh quyèn dia phuong ngay I 9 thdng 6 nàm 20 I 5 ;

Cdn cû Luqt Ngôn sdch Nhà nuôc ngày 25 théng 6 nàm 2015 và cdc

vàn bàn huông dôn thuc hiQn LuQt Ngôn sâch Nhà nuôc;

Càn cû Luât Cân bq, công chtîc ngay lj thâng 1l nàm 2008;

Càn cû Luôt Viên chûc ngay 15 thdng l1 ndm 2010;

_C!'" ."ÿ !^shi dinh sé.26/2016/ND-CP ngày 06/4/2016 cüa Ch{nh phü
quy dinh ché dô trq côp, phat câp dôi voi công chûc, viên chuc và nguoi lao
dSng làm viQc trong céc co sô quân lÿ nguoi nghiQn ma tuy, nguài sau cai
nghiQn ma nty và co sô tro giüp xd hqi công lâp;

Càn cür Thông tu sô 05/2016/TT-BLDTBfrI ngay 28 thdng 4 nàm,201.6

cita Bo Lao dpng : Thuong binh và Xd hai huong dôn thi hành mat sô diêu
cùa Ngh! dr:lr:! 262016/ND-CP 

2c,?y 9.6 ÿéng,a 
nàm 2016 cûa Chinh phù

quy dlnh ché dô trq câp, phat côp dôi voi công chtitc, viên chûc và nguài lao

dpng làm viQc trong câc co sô quàn lÿ ngüoi nghiQn ma ny, nguài sau cai
nghiQn ma tüy và co sô trq giüp xd hçi công lqp;

. Càn ctî Nshi q,ryét té 34/20|7/NQ-HDND ngw 07/!22.0t7 cüa Hçi
dàng nhân dôn tinh Hà Nam, khôa WIil, kÿ hçp thû nàm vê mûc trq côp dfic

thù déi vôi công chûc, viên chûc,.ngudi lao dçng làm công tdc quân lÿ,

chuyên mAn, ngii4p ÿu, pluc v1t, dièu ni nghlên ma nry tqi Trung tôm Dièu tri
ngii|n *o n;yla inuc iài 

"lrrt" 
nàng tâm thàn tinh Hà Nam;

Theo dè nghi cûa Gùim déc SÛ Lao dSng - Thuong binhvà Xd hçi.

QUYÉT D§H:

Dièu 1. Mric trg câp tl[c thù alôi vai công chrirc, viên chüc, nguoi lao

tlQng làm công tâc quao fy, chuyên môn, ngniÇp vg, phgc vg, ttièu tri
nghiÇn ma tüy t4i Trung tâm Diêu tri nghiÇn ma tüy và phgc hôi chüc

nàng tâm thàn tinh IIà Nam:

Thuc hiên theo Nghi quyét si5 34/2017^IQ-HDND ngày 0711212017

cüa HQi dông nhân dân tinh Hà Nam vè mric trg câp dac thù dôi voi công



chtic, viên chric, nguùi lao dQng làm công tâc quân lÿ, chuyên môn, nghiÇp

vq, phqc vr.r, dièu tri nghiêtr ma tüy t4i Trung tâm Dièu tr! nghiÇn ma tüy và
phgc hôi chric nàng tâm thân tinh Hà Nam.

' Dlèu 2.'Dièu khoân thi hành và tô chrîc thgc hiÇn

l. Quyét dinh này c6 hiÇu luc ké tri ngày 01 thrâng 0l nàm 2018.

2. Mücphg câp. thu hüt dac thù quy dinh tai Khoan 1 PhU luc bal hành
kèm theo Quyêt dlnh sô 1339/QD-LIBND ngày 3 I thang 10 nàm 2008 cüa Uy ban

nhân dân tinh quy dinh müc phqr câp, trang câp aôi voi cân bQ, công nhân
viên chric, nguoi lao dQng và lgc lugng công an tàng cuùng làm viêc tai
Trung tâm Chüa bÇnh - Giâo dgc - Lao dqng xâ hôi tinh hêt hiÇu lUc thi hanh

kê tir ngày Quyêt dinh này c6 hiÇu lgc.

3. Chânh Vàn phông Üy ban nhân dân tinh; Giâm dôc câc SÔ, ngành:
Lao dQng - Thuong binh và Xâ hQi, NQi vu, Tàü chinh, Kho bpc Nhà nuoc tinh;
Giâm dô; Trung tâm Dièu ü nghiÇn ma tuy và pfuc nài ctrtc nàng tâm thân tinh;
Thü truong câc don vi, tô chüc, câ nhân c6 liên quan chiu trâch nhiêm thi
hanh Quyét ditth này.l .llv

Nai nhQn:
- Bô Lao dông - TBXH (dê b/c):

- Website Chinh phü;

- Cuc Kiêm na vàn ban QPPL - BQ Tu phâp;

- TT Tinh üy, TT HDND tinh (dê b/c);

- Chù tlch, câc PCT UBND tinh;

- Câc Ban cüa IDND tinh;

- Doan DBQH tinh;

- Nhu Dièu 2;

- Website Hà Nam;

- VPUB: LDVP, Công bâo tinh, câc CV;

- Luu VT, KGVX.
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VPUBND

Hqr?ôNGrsrÂxnÂN
TINH HA NAM

cANc noÀ xÂ uer cnû Ncrf,q vIEr NAM
DQc lip - Tr; do - H4nh phtic

s6:31l20r7^,IQ'HDND Hà Nam, ngày ïlthâng 12 nàm 2017

NGIII QUYET
Yè mric trg câp d4c thù Oôl v6,i công chrlrc, viên chuc, nguoi lao ttQng

uân lÿ, chuyên môn, nghiÇp
u tri nghien ma hiy và phuc

vt'
hôi

phttc vB dièu
chrirc nàns tâ

tr! ngh
m thân

len
tinh Hà Nam

ma triy t4i
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N gày i-ttlt HQI DONG NHAN DAN TINIIHA NÀM
KHoÂ xV[I, Kÿ HQP THIJNÀM

Càn ctî Luât Tô chûc chinh quyên dla phaong ngày )9 thàng 6 nàm 201 5 '

Càn cû LuQt Ngân sdch nhà nuôc ngay 25 thdng 6 nàm 2015;

Cdn cu Luqt Cân b1), công chûc ngày lj thâng I I nàm 2008;

Càn cu Luôt Viên chûc ngày 15 thông I I nàm 2010;

Càn cti Nghi.dinh sô 26/20.16/ND-CP ngày 06/4/2016 cùa Chinh phü qu.v
dinh chê dp trq côp, phlt côp dôi vôi công chuc, viên chuc và ngtùi lao dpng
làm viêc trong céc co sà quàn Iÿ ngtài nghrên ma tiry, ngrài sau cai nghiên ma
tüy và co sû tro gitip xd hôi công lQp;

càn cû Thông tt sé ostzototrt-BlDTBxH ngày 28 thâng 4 nàm 2016
cùa Bç Lao dpng - Thuong btnh và Xd hai hûng dàn thi hành mçt sii dtèu cùa
Nghi dinh sô 26/2016/ND C! 

",5ù 
06 thâng 4 ndm 2016 cûa Chinh phû quy

dinh chê dQ trq câp, phtt côp dôi vai công chûc, viên chûc và nguài laa dpng
làm viêc trong câc co sà quàn lÿ nguài nghiên ma tüy, ngrài sau cai nghiên ma
tüy và co sû trq giüp xd hQi công lQp;

Xét Tà trinh sé 3464/TTr-UBND ngày 29 thâng I I nàm 20j7 cùa ûy ban
nhân dôn tinh vè viêc ban hành Nghi quyét uè muc trq ciip drtc thù dôi vûi công
ch*c, viên ch{rc, ngroi lao dpng làm công tôc quân lÿ, chuyên môn, nghiêp vu,
ph4c vq dièu *i nghiQn ma tüy tqi Trung tôm Diàt ffi nghign ma tuy và phtrc hài
chûc nàng tôm thàn rtnh Hà Nam; Bdo câo thâm ùa cùa Ban Phâp ché cua Hôi
dàng nhôn dôn tinh và ÿ kién thào luQn, th6ng nhét cüa cdc dqi biêu HAt dàng nhan
dôn tinh tqi kÿ hçP' 

euYÉT NGH!:

Dièu 1. Quy tllnh mric trq câp ttic thù dôi vôi công chric, viên chric,

nguni lao tlQng làm công tâc quân lÿ, chuyên môn, nghiÇp vg, phgc vg tlièu
tri nghiÇn ma tüy t4i Trung tâm Dièu tri nghiQn ma tüy và phgc hài chric

nàng tâm thàn tinh Hà Nam, nhu sau:

l. Dôi tuqng âp dçng: Công chüc, viên chûc và nguài lao d§ng làm viÇc

theo ché dê hsp itàng, dièu dông, biêt pbâi (dd duqc xép lttong theo NShi dinh

4x ltL
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sô 204/2004/ND-CP ngày 14 thâng 12 ndm 2004 cùa Ch{nhphù) làm côngtâc
quàn lÿ, chuyên môn, nghiÇp vu, phuc vu dièu tr! nghiÇn ma tüy tai Trung tâm
Eièu tri nghiên ma tüy và phuc trèi ctuic nàng tâm thân tinh Hà Nam.

2. Müc trg câp dàc thù âp dgng cho câc dtii tuqng quy dinh t4i Khoân 1

Dièu này là 800.000 dànÿnguùi/thang.
3. Kinh phi thuc hiên mric trg câp dàc thù theo quy dinh tai Nghf quyét

này duoc ngân sâch dia phuong dâm bâo trong du toân ngân sâch hàng nàm cüa
don vi và câc nguàn kinh phi hqp phâp khâc theo quy dlnh cüa phâp lu4t.

Dièu 2. Tô chrfrc thr;c hiên
l. Giao Üy ban nhân dân tinh tô chüc thuc hiÇn Nghi quyét này.

2. Thuong lruc HQi dèng nhân dân tinh, câc Ban cùa H§i dèng nhân dân tinh và

dai biéu Hôi dèng nhân dân tinh girlm sât viÇc thuc hiÇn Nghi q,ryét này.

Nghi quyét này dâ dugc Hôi dàng nhân dân tinh Hà Nam Khoâ XVIII, kÿ
hop thrî nàm thông qua ngày 07 thang 12 nâm2017 và cô hiÇu lgc tù ngày 0l
thâng 0l nàm 2018./.

NoinhQn:.
- UBTV Quôc hQi;
- Chinh phù:
- Cac Bô: Tà chinh; Ctrc KTVBB§ Tu ptüâp;

- DTV Tirù ùi,;
- TT HDND tinh;
- UBND tinh; UBMTTQ tinh;
- Doà,n DBQH tinh;
- Câc Ban HDND tinh;
- Cic Scr Tà chftür; Tu phâ,p; lao ttông TB và )GI;
- Câc Dai biéu IDND tinh;
- TT IDND, UBND câc huyÇn, thành phô;
- Công bâo tinh;
- Luu: VT.
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