1. Mức đóng góp tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân
đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở công lập như sau:
a) Mức đóng góp tiền ăn hàng tháng đối với người đi cai nghiện ma túy tự
nguyện tại cơ sở công lập bằng 30% định mức đối với người nghiện ma túy bị
áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy
định tại Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh về
việc quy định chế độ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở
cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Long An.
b) Mức đóng góp tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân đối với người đi cai
nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở công lập bằng 30% định mức đối với người
nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện
bắt buộc theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP
ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều
1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số Điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.
2. Mức đóng góp chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các
dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ; điều trị nhiễm trùng cơ hội và
thuốc chữa bệnh thông thường, như sau:
a) Đối tượng đóng góp
Các đối tượng (thương binh; người bị nhiễm chất độc hóa học và suy
giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người thuộc hộ nghèo; người cao tuổi
cô đơn không nơi nương tựa; trẻ em mồ côi; người khuyết tật nặng và đặc biệt
nặng) đóng góp 5% các mức đóng góp quy định tại điểm b, khoản này. Các đối
tượng khác đóng góp 100% các mức đóng góp quy định tại điểm b, khoản này.
b) Mức đóng góp gồm:
- Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật
xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ (bao gồm cả xét nghiệm HIV/AIDS):
Mức đóng góp theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cấp có thẩm quyền
quyết định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện dịch vụ;
- Chi phí điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường tại
cơ sở cai nghiện ma túy không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y
tế: Theo phí thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
3. Sinh hoạt văn nghệ, thể thao: 70.000 đồng/người/năm.
4. Học văn hóa, học nghề (nếu bản thân đối tượng có nhu cầu): Mức thu
tùy thuộc vào ngành nghề đăng ký và chi phí thực tế từng thời điểm, đảm bảo
thu đủ bù chi.
5. Điện, nước, vệ sinh: 80.000 đồng/người/tháng.
6. Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 50.000 đồng/người/tháng.
7. Phục vụ, quản lý: 200.000 đồng/người/tháng.
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