
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KGVX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 3 năm 2023 

V/v xây dựng dự thảo Nghị quyết  

của Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Thực hiện Thông báo số 225/TB-HĐND ngày 21/3/2023 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc chấp thuận đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND 

tỉnh tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh; đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan triển khai các bước xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; 

chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cơ sở 

cai nghiện ma túy công lập; người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng; chế độ hỗ trợ cho người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, 

hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng bị 

quản lý sau cai nghiện ma tuý theo phân công của Chủ tịch UBND cấp xã; chế độ 

trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện 

ma tuý tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 10/5/2023 để xem xét, trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của 

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

(Thông báo số 225/TB-HĐND được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;  

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: 

 KGVX, TH, NC, KT, Trung tâm TT; 

- Lưu: VT, KGVX (NCD).          

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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