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BÁO CÁO 

Tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri  

theo đề nghị của HĐND tỉnh tại Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 09/7/2019.  

 

Thực hiện Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 09/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của HĐND tỉnh về Kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX; 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và địa phương liên quan kiểm tra, rà 

soát và nay xin báo cáo cụ thể tiến độ giải quyết đối với 9 ý kiến, kiến nghị của 

cử tri như sau: 

1. Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị bố trí đất tái định cư đối với 20 hộ dân 

xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên bị ảnh hưởng bởi dự án đường dẫn cầu Cửa Đại. 

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên đã tổ chức buổi làm 

việc với các ngành, địa phương và thống nhất bố trí 13 lô đất TĐC đối với 9 hộ 

khu TĐC Duy Hải 3 (trong đó đã cấp GCNQSDĐ cho 6 hộ); còn lại 11 hộ với 

14 lô chưa giải quyết xong do chưa có quỹ đất tái định cư để bố trí. 

Sau khi tiếp nhận các văn bản của UBND huyện Duy Xuyên: Tờ trình số 

118/TTr-UBND ngày 21/5/2019 về tiếp tục xin chủ trương bố trí đất TĐC đối 

với các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng GPMB của các dự án không thuộc Dự 

án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An vào các khu TĐC do Công ty Cổ phần đầu tư 

và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai làm chủ đầu tư và Công văn số 1708/UBND-PTQĐ 

ngày 19/9/2019 về việc không sử dụng quỹ đất tại các khu tái định cư hiện hữu 

để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án cầu Cửa Đại và các hộ dân bị 

ảnh hưởng của các dự án khác; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 

1758/STNMT-QLĐĐ ngày 08/10/2019 phúc đáp nội dung đề nghị của UBND 

huyện Duy Xuyên; theo đó: Nội dung kiến nghị của UBND huyện Duy Xuyên 

liên quan đến việc sử dụng quỹ đất tái định cư thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng 

Nam Hội An để bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng Dự án cầu Cửa Đại 

và các hộ bị ảnh hưởng các dự án khác được quy định tại Quyết định số 

1284/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về cơ 

chế tài chính thanh toán vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải 

phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân nhận đất tái định cư. 

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp 

với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính kiểm tra, rà soát 

tham mưu xử lý Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND 

tỉnh về ban hành cơ chế tài chính thanh toán vốn đầu tư xây dựng các khu tái 
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định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và thủ 

tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân nhận 

đất tái định cư; đồng thời đề xuất giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan. 

Do đó, UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương triển khai thực hiện việc bố 

trí tái định cư và thu tiền sử dụng đất tái định cư đối với các hộ dân thuộc Dự án 

Cầu Cửa Đại và các hộ bị ảnh hưởng của các dự án khác trên địa bàn huyện 

đúng quy định pháp luật đất đai hiện hành (không thực hiện theo Quyết định số 

1284/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh); báo cáo kết quả cho Thường 

trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 01/01/2020 để theo dõi. 

2. Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị thu hồi đất diện tích đất tại thôn 10, xã 

Phước Hiệp đã giao cho Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng 

Nam (Hạt quản lý Quốc lộ 14E) sử dụng nhưng không hiệu quả; bàn giao cho 

địa phương quản lý, thực hiện bố trí sắp xếp dân cư gắn với xây dựng nông thôn 

mới. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 

văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam 

(Hạt quản lý Quốc lộ 14E) báo cáo tình hình sử dụng đất của đơn vị. Tuy nhiên, 

theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường thì đến nay Công ty chưa có báo 

cáo cụ thể về Sở. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức 

kiểm tra tình hình sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận 

tải Quảng Nam (Hạt quản lý Quốc lộ 14E), tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 01/01/2020 để xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; 

đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra về Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi. 

3. Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác 

Thủy lợi Quảng Nam quan tâm đầu tư kiên cố hóa một số đoạn kênh, trạm bơm 

trạm bơm trên địa bàn xã Tam Dân, Tam Đại, Tam Lộc. 

Qua kiểm tra, theo dõi hệ thống công trình thủy lợi, kênh mương trên địa 

bàn tỉnh nói chung và huyện Phú Ninh nói riêng do Công ty TNHH MTV Khai 

thác thủy lợi Quảng Nam (Công ty Thủy lợi) quản lý, khai thác, có một số công 

trình do thời gian thi công đã lâu nên hiện nay đang xuống cấp, hư hỏng, nhất là 

hệ thống kênh mương. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách hằng năm cấp cho Công 

ty Thủy lợi còn hạn chế, chỉ đủ để đầu tư một số công trình trọng tâm, xuống 

cấp nghiêm trọng và xung yếu nên chưa thể đáp ứng hết được nhu cầu của các 

địa phương theo nội dung kiến nghị của cử tri. 

Hiện nay, các công trình, hạng mục công trình do Công ty TNHH MTV 

Khai thác Thủy lợi Quảng Nam quản lý đã được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị 

quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cho sử dụng nguồn vốn đầu tư theo Nghị 

quyết số 205/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

Cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Do đó, để đầu tư, nâng cấp sửa chữa kiên cố một 
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số đoạn kênh, trạm bơm đã xuống cấp trên địa bàn xã Tam Dân, Tam Đại, Tam 

Lộc, huyện Phú Ninh thì hiện nay, Công ty đang phối hợp với các địa phương, 

đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra, khảo sát đánh giá lại hiện trạng các công 

trình nêu trên, xem xét tính cấp thiết của từng công trình, đối tượng áp dụng phù 

hợp với Chương trình và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để đề xuất đưa vào kế 

hoạch đầu tư trong năm 2020 và những năm tiếp theo. 

4. Cử tri huyện Núi Thành đề nghị có chính sách hỗ trợ liên kết, tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp. 

Để thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tham gia liên kết tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp tạo kết nối chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững, 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 phê 

duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên 

kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt  hỗ trợ Dự án liên 

kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Quyết 

định số 06/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở 

Nông nghiệp và PTNT (trong đó có nội dung hỗ trợ dự án liên kết).  

Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng, 

tham mưu: “Quy định Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai 

đoạn 2020-2025” trình HĐND tỉnh cuối năm 2019.  

Sau khi Quy định được HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết, 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hướng dẫn các địa 

phương triển khai thực hiện. 

5. Cử tri huyện Đông Giang đề nghị xây dựng cơ chế hỗ trợ đất ở, đất sản 

xuất đối với các hộ gia đình mới phát sinh tại các khu tái định cư thuộc thủy 

điện A Vương. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi 

cục Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện 

Đông Giang, UBND xã Mà Cooih kiểm tra tình hình dân cư tại các khu tái định 

cư thuỷ điện A Vương và một số khu vực địa phương dự kiến bố trí đất ở, đất 

sản xuất cho các hộ dân mới phát sinh. 

Qua kiểm tra, hiện có 126 hộ dân tái định cư thủy điện A Vương (lập gia 

đình/tách hộ) rất bức xúc về đất ở, đất sản xuất (trong đó có 67 hộ khu tái định 

cư Pachepalanh và 59 hộ khu tái định cư Cutch’run). Hiện nay, địa phương đang 

thực hiện bố trí đất ở, đất sản xuất cho 30 hộ của khu tái định cư Pachepalanh tại 

khu A Bông, thôn A Xờ, xã Mà Cooih. Còn lại 37 hộ mới phát sinh của khu tái 

định cư Pachepalanh và 59 hộ mới phát sinh của khu tái định cư Cutch’run địa 

phương chưa tìm được địa điểm bố trí.  

Tại 2 khu vực địa phương dự kiến bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân 

còn lại: qua khảo sát sơ bộ khu vực Lilama, thôn Cutch’run, xã Mà Cooih là khu 

vực rừng tự nhiên; khu vực suối Hoong, thôn Cutch’run, xã Mà Cooih đây là 
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rừng trồng keo (Đối với rừng tự nhiên phải thực hiện theo đúng Chỉ thị số 13-

CT/TƯ ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 

08/8/2017 của Chính phủ; theo điểm a, khoản 4, mục II Nghị quyết số 71/NQ-

CP, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên do Thủ tướng Chính 

phủ quyết định).  

Để giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo UBND huyện Đông Giang tổ chức chọn địa điểm bố trí dự kiến dân cư, 

khảo sát cụ thể, xác định loại đất, loại rừng và đề xuất cấp có thẩm quyền xem 

xét, giải quyết. 

6. Cử tri các huyện miền núi đề nghị hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp khu vực miền núi. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

các Sở, Ngành liên quan và địa phương 9 huyện Trung du, miền núi xây dựng, 

tham mưu UBND tỉnh để xem xét, trình HĐND tỉnh: “ Phương án hỗ trợ kinh 

phí đo đạc bổ sung, đo vẽ lại, chỉnh lý, cấp Giấy chứng nhận quyềng sử dụng 

đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi 

của tỉnh” (gọi tắt là Phương án).  

Nội dung Phương án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản xây 

dựng, hoàn chỉnh. Tuy nhiên, qua nội dung làm việc ngày 25/9/2019 giữa các 

Ban HĐND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường thì các Ban HĐND tỉnh đã có 

đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc cụ thể với UBND 09 huyện 

Trung du, miền núi để kiểm tra, rà soát và bổ sung làm rõ thêm một số nội dung, 

đồng thời hoàn thiện theo hướng xây dựng Đề án đo đạc bổ sung, đo vẽ lại, 

chỉnh lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản 

lý đất lâm nghiệp 09 huyện Trung du, miền núi của tỉnh, trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết riêng để thực hiện. 

Tiếp thu ý kiến thẩm tra, đề nghị của các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã 

chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh Đề án theo 

nội dung góp ý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, theo đúng các quy trình, thủ tục 

quy định; báo cáo UBND tỉnh để xem xét, trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp trong 

năm 2020. 

7. Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại 

các CCN của huyện. 

Trong những năm qua, các CCN trên địa bàn huyện Quế Sơn đã nhận 

được nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh theo Quyết định số 06/2012/QĐ-

UBND ngày 17/4/2012 và Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015, 

cụ thể như sau: 

- CCN Quế Cường, với mức hỗ trợ tối đa 20 tỷ đồng. Từ năm 2012 đến 

năm 2018, đã được hỗ trợ 19,5 tỷ đồng. 

- CCN Đông Phú 1, với mức hỗ trợ tối đa 20 tỷ đồng. Năm 2019, đã được 

hỗ trợ 6 tỷ đồng, kế hoạch năm 2020 dự kiến sẽ bố trí 10 tỷ đồng. 
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Với nguồn vốn được hỗ trợ, UBND huyện có thể lựa chọn hạng mục đầu 

tư nhưng phải đảm bảo đúng quy định. Nếu CCN nào sử dụng hết nguồn vốn hỗ 

trợ của tỉnh cho các hạng mục khác (không phải công trình xử lý nước thải) thì 

phải dùng ngân sách huyện để đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại CCN. 

Về đề xuất tại Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 09/7/2019 của HĐND tỉnh 

về Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX, UBND tỉnh đã tiếp thu và giao Sở Công Thương 

chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và địa phương xây dựng cơ chế hỗ 

trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cho các CCN trong thời gian đến và tham mưu trình 

cấp có thẩm quyền quyết định. 

8. Cử tri các địa phương đề nghị khắc phục những bất cập trong quá 

trình thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

Thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại 

buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết một số tồn tại, vướng mắc 

liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Đà 

Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 307/TB-

BGTVT ngày 23/8/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 5128/UBND-

KTN ngày 29/8/2019 chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: Điện Bàn, 

Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành căn cứ các 

nội dung đã được VEC, Ban Quản lý dự án và các Nhà thầu thi công thống nhất 

với địa phương về việc sử dụng và sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa 

phương sử dụng làm đường công vụ phục vụ thi công dự án, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố có văn bản yêu cầu VEC, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà 

Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạo các Nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện cam 

kết sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường còn lại trên địa bàn. 

Hiện nay, các địa phương đang chủ động tổng hợp và có văn bản yêu cầu 

VEC, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạo các Nhà 

thầu thi công khẩn trương thực hiện cam kết sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường 

còn lại trên địa bàn các huyện. 

Đồng thời, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị để 

đôn đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Ban 

Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tập trung kiểm tra, giải 

quyết dứt điểm các tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông toàn tuyến. 

9. Cử tri đề nghị tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm ma 

túy; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cai nghiện. 

Trong thời gian quan, tệ nạn nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

diễn biến phức tạp, số người nghiện ma tuý tăng nhanh, phần lớn nghiện các loại 

ma tuý tổng hợp, dễ bị loạn thần, ảo giác, có nhiều hành vi gây nguy hiểm cho 

xã hội.  

Theo báo cáo của ngành Công an, trên địa bàn tỉnh hiện có 2.600 người 

nghiện (trong đó có 2.103 người nghiện có hồ sơ quản lý), trong khi đó Cơ sở 
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cai nghiện ma túy Quảng Nam chỉ có khả năng tiếp nhận từ 150 - 180 người. Để 

nâng cao chất lượng và quy mô cai nghiện ma túy, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về quy định hỗ trợ nâng cao 

hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021, trong đó có nội dung hỗ trợ đầu tư nâng cấp, 

cải tạo, nâng cao chất lượng điều trị cho Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam.  

Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Cơ sở 

cai nghiện ma túy Quảng Nam và giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

làm chủ đầu tư. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang triển 

khai, hoàn tất các hồ sơ để thực hiện Dự án đầu tư, mở rộng cơ sở vật chất phục 

vụ công tác cai nghiện tập trung tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

nghiên cứu quy định tại Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của 

Bộ Tài chính, tình hình thực tế của tỉnh và hiệu quả công tác cai nghiện tự 

nguyện để chủ trì xây dựng Đề án, dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh 

xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019. Đến nay, Đề án đã được 

xây dựng, hoàn chỉnh theo đúng các quy trình, thủ tục quy định; nội dung Đề án 

tập trung quy định cụ thể một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ 

miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện 

ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Thông tư 124 

của Bộ Tài chính. Sau khi HĐND tỉnh xem xét, thông qua và ban hành Nghị 

quyết tại kỳ họp cuối năm 2019, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội tham mưu triển khai thực hiện. 

Với mục tiêu hướng đến công tác quản lý cai nghiện ma túy trên địa bàn 

tỉnh ngày càng hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ngành, địa phương triển 

khai thực hiện các giải pháp cụ thể như sau: 

- Cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và địa 

phương trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Xác định rõ đây là 

nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn 

xã hội. Đổi mới công tác tuyên truyền trên lĩnh vực phòng, chống ma túy; phổ 

biến sâu rộng những kiến thức, tác hại về ma túy, những giải pháp trong điều trị 

nghiện, các chính sách hỗ trợ cai nghiện ma túy hiện nay để người nghiện và gia 

đình người nghiện đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại 

Cơ sở cai nghiện; trong đó chú trọng vận động cai nghiện tự nguyện, giảm cai 

nghiện bắt buộc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 

25CT-TTg ngày 05/6/2017 về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện 

ma túy trong tình hình mới. Đồng thời cần ban hành cơ chế, chính sách để hỗ trợ 

cho người nghiện đi cai nghiện tự nguyện. 

- Trên cơ sở thực trạng người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, tiến hành rà 

soát, quy hoạch, đầu tư xây dựng mạng lưới Điểm hỗ trợ cắt cơn giải độc, tư vấn 

điều trị nghiện tại cộng đồng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với 

điều kiện của địa phương; thực hiện kết nối giữa Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng 
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Nam với các điểm tư vấn, điều trị nghiện tại cộng đồng để cung ứng thêm các 

dịch vụ, phục vụ điều trị cho người nghiện ở ngoài cộng đồng; xây dựng và nhân 

rộng các mô hình hỗ trợ người nghiện và người sau cai nghiện ở cộng đồng.  

- Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho 

đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, chuyên môn về cai nghiện ma túy từ tỉnh 

đến cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn và nhiệm vụ được giao. 

Có cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ đối với Bác sĩ chuyên môn làm việc ở Cơ 

sở cai nghiện ma túy Quảng Nam đảm bảo cho công tác điều trị cũng như điều 

kiện về nhân sự. 

- Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan, 

đơn vị và địa phương trên lĩnh vực phòng, chống và cai nghiện ma túy… 

Trên đây là Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết cụ thể đối với 9 ý kiến, 

kiến nghị của cử tri còn tồn đọng theo đề nghị của HĐND tỉnh tại Báo cáo số 

165/BC-HĐND ngày 09/7/2019, UBND tỉnh kính báo Thường trực HĐND tỉnh 

theo dõi, tổng hợp vào nội dung giám sát theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- TT HĐND tỉnh (b/c);                                                                     KT. CHỦ TỊCH 

- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                             PHÓ CHỦ TỊCH 
- VP HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Các phòng CV; 

- Lưu VT, TH (Hiền).                                                                  

                                                                    

                                                                      Huỳnh Khánh Toàn 
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