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        Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2022

TỜ TRÌNH
Đề nghị cho phép tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù đối với 

công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện 
ma túy Quảng Nam theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND

 ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND 
tỉnh 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; UBND tỉnh đã 
ban hành Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về việc triển khai thực 
hiện đạt nhiều kết quả (kèm theo Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 07/01/2022).  

Tuy nhiên, theo quy định thì đến ngày 31/12/2021 Nghị quyết số 
19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành. 

Thực hiện Thông báo kết luận số 01/TB-HĐND ngày 06/01/2022 của 
Thường trực HĐND tỉnh (tại gạch đầu dòng thứ 2 ”-”, khoản 4) và qua xem xét đề 
nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 04/LĐTBXH-
PCTNXH ngày 04/01/2022, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh quan tâm cho 
phép tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và 
người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam bằng với mức 
được quy định tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND 
tỉnh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022 nhằm tạo điều kiện cho công chức, 
viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Trong thời gian 
từ nay đến 30/6/2022, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 
ma tuý trong giai đoạn 2022-2025” trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến ./.

 Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (O).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
    Trần Anh Tuấn
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