
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 749  /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày  29  tháng 7 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 03/2019/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Ngày 12/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị 
quyết số 03/2019/NQ-HĐND quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm 
và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy 
tỉnh; người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng; người cai 
nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 22/7/2019. Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, 
ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung chủ 
yếu sau: 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời 
quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 
03/2019/NQ-HĐND đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. 

2. Từ ngày 22/7/2019 các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ 
đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 
người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng; người cai nghiện 
ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị 
quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh ban hành 
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND 
tỉnh về việc quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm đối với đối tượng trong 
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh (nay là Cơ sở cai 
nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn). 
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4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc các đơn vị phản 
ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND 
tỉnh để xem xét, giải quyết.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
   các phòng CV, HCQT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (NCD). 
 
 

 
 
 
 
 
 

  KT. CHỦ TỊCH 
   PHÓ CHỦ TỊCH       

 
 

 
 
 
 

 

   
    Dương Xuân Huyên 
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