
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SLĐTBXH-PCTNXH Hải Dương, ngày       tháng 02 năm 2023
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật

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

Thực hiện Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của 
Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách 
nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy 
bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở 
cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Công văn số      
372/UBND-VP ngày 14/02/2023 về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 
định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ 
sở Cai nghiện ma túy, tại gia đình, cộng đồng; chế độ đối với người làm công 
tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương.

Nhằm đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo 
quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh 
và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến, góp ý vào dự 
thảo văn bản trên (có dự thảo nghị quyết và Tờ trình gửi kèm theo) và gửi ý kiến 
về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 8 Phạm Sư Mệnh, thành phố Hải 
Dương) trước ngày 28/02/2023 để tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định và báo 
cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành (hết 
thời gian trên nếu cơ quan không có ý kiến phản hồi coi như đã nhất trí với nội 
dung Dự thảo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng KH-TC Sở; 
- Phòng PCTNXH;
- Cơ sở CNMT tỉnh;
- Phòng LĐTBXH các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Tùng
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