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CÔNG BÁO/Số 12+13/ Ngày 15-10-2011

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 04 tháng 7 năm 2011

Số: 17/2011/Qð-UBND

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi, bổ sung ðiều 6 và ðiều 30 Quy chế Cai nghiện ma tuý và
quản lý sau cai nghiện trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 40/2010/Qð-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2010
của Uỷ ban nhân dân thành phố ðà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Luật Phòng, chống ma tuý ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 94/2009/Nð-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ về Quy ñịnh chi tiết thi hành Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng,
chống ma tuý về quản lý sau cai nghiện ma tuý;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLðTBXH-BNV-BTC ngày 20
tháng 8 năm 2007 của liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính
về Hướng dẫn thực hiện chế ñộ phụ cấp ñối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở
quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý;
Thực hiện ý kiến chỉ ñạo của Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố ðà
Nẵng tại Công văn số 3131/HðND-VP ngày 26 tháng 5 năm 2011 và theo ñề nghị
của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 6 và ðiều 30 Quy chế Cai nghiện ma tuý và
quản lý sau cai nghiện trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ban hành kèm theo Quyết
ñịnh số 40/2010/Qð-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành
phố ðà Nẵng như sau:
1. ðiều 6 ñược sửa ñổi như sau:
“ðiều 6. ðộ tuổi, thời gian tập trung cai nghiện ma túy và quản lý sau cai
nghiện
1. Về ñộ tuổi:

