
NGHỊ QUYẾT
Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức

và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy
 và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ 

Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm 
việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở 
trợ giúp xã hội công lập;

Xét Tờ trình số 8953/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc 
tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 
thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao 
động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma 
túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, điều 
động, biệt phái đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 
12 năm 2004 của Chính phủ làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tại 
các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng.

2. Cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy quy định 
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tại khoản 1 Điều này theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 
26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, 
phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý 
người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập. 

3. Mức trợ cấp đặc thù

a) Người làm công việc trực tiếp (Người làm công tác chuyên môn y tế, quản 
giáo, quản lý an ninh trật tự, tư vấn, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, dạy nghề, 
dạy văn hóa, hướng dẫn lao động trị liệu, vận chuyển và nhân viên dinh dưỡng):

- Đối với bác sỹ: 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Những người còn lại: 6.000.000 đồng/người/tháng.

b) Người làm công việc gián tiếp (Người làm công tác lãnh đạo, hành chính, kỹ 
thuật, kế toán, thủ kho, văn thư): 

- Người làm công tác lãnh đạo (giám đốc và các phó giám đốc): 7.000.000 
đồng/người/tháng.

-  Những người còn lại: 4.000.000 đồng/người/tháng.

4. Nguồn kinh phí chi trả: Từ nguồn ngân sách thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 
đúng quy định của pháp luật.

2. Thời điểm áp dụng, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 
- 2021, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

    CHỦ TỊCH
          Nguyễn Nho Trung


