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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

           Quảng Nam, ngày    13    tháng 12 năm  2019 

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết 

 quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với 

người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập  

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

   Qua xem xét Tờ trình số 7164/TTr-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh 

về đề nghị ban hành nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và 

chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện 

ma túy công lập trên địa bàn tỉnh, Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh như sau: 

1. Sự cần thiết, căn cứ pháp lý và thẩm quyền ban hành  

Cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cai nghiện bắt buộc theo Nghị 

quyết số 19/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định một số nội dung, 

mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh là cần thiết, góp phần 

nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy; phù hợp thẩm quyền HĐND tỉnh theo quy 

định Luật Ngân sách nhà nước và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 124/2018/TT-BTC 

ngày 20/12/2018 của Bộ Tài chính. 

Ngoài nội dung quy định tại Thông tư số 124/2018/TT-BTC, UBND tỉnh đề 

nghị quy định thêm một số nội dung như: chi phí điện, nước, vệ sinh; phục vụ; học 

văn hóa, học nghề; hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao là phù hợp. Ban Pháp chế 

cơ bản thống nhất; đồng thời, Ban có một số ý kiến sau: 

- Đối tượng áp dụng: Ban đề nghị bổ sung đối tượng người cai nghiện ma túy 

tự nguyện thuộc hộ mới thoát nghèo theo Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND và quy 

định rõ “người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” để phù hợp 

với thực tế áp dụng và quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 124/2018/TT-

BTC.  

- Hiện nay số người nghiện có nhu cầu cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh 

khá lớn1. Trong khi đó, toàn tỉnh chỉ có một đơn vị có chức năng tiếp nhận, tổ chức 

cai nghiện nhưng khả năng tiếp nhận tối đa chỉ được 170 học viên: hiện nay có 168 

học viên, trong đó đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc 164, đối tượng cai nghiện 

tự nguyện 04. Do vậy, để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ, tăng số người có 

nhu cầu tham gia cai nghiện tự nguyện, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ đầu tư hoàn thành khu cai nghiện tự nguyện theo chủ trương đã được 

                                           
1 Theo số liệu báo cáo toàn tỉnh có 2.600 người nghiện (trong đó 2.103 người nghiện có hồ sơ quản lý) ở 166/244 xã, phường, thị 

trấn thuộc 16/18 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Tây Giang và huyện Nông Sơn). 

 



 

HĐND tỉnh thống nhất2. Đồng thời, dự lường khả năng tiếp nhận của Cơ sở cai 

nghiện ma túy tỉnh để có phương án tiếp nhận, tổ chức cai nghiện phù hợp nhằm 

đảm bảo hiệu quả công tác cai nghiện.  

2. Về dự thảo nghị quyết 

Ban đề nghị không quy định lại các nội dung đã có tại Thông tư số 

124/2018/TT-BTC; điều chỉnh, bổ sung đối tượng áp dụng như đã nêu ở phần trên. 

Đồng thời, chỉnh sửa một số nội dung kỹ thuật trình bày văn bản. 

Trên đây là nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế về Tờ trình và dự thảo nghị 

quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối 

với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên 

địa bàn tỉnh. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

 

 

 

                                           
2 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh 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, đến năm 2021 (sau khi hoàn thành đầu tư 

xây dựng cơ sở vật chất), khả năng tiếp nhận điều trị của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh nâng lên 300 học viên, trong đó khu cai 

nghiện bắt buộc 250 học viên, khu cai nghiện tự nguyện 50 học viên. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; 

- Lưu VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 
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