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NGHỊ QUYẾT  

Phê duyệt chủ trương đầu tư  

Dự án cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phân bổ và giao Kế hoạch đầu tư 

trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 

2018 tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phân bổ và giao dự phòng Kế hoạch 

đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và Kế 

hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch vốn 

đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020; Bổ sung vốn Kế hoạch 

đầu tư và xây dựng năm 2019, tỉnh Tuyên Quang; 

Xét Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cơ sở cai nghiện ma túy 

tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 

2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cơ sở cai nghiện ma túy 

tỉnh Tuyên Quang với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang. 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh. 
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3. Mục tiêu đầu tư: Giải quyết cơ bản cơ sở hạ tầng trong công tác điều 

trị, cai nghiện, giáo dục và lao động xã hội cho người nghiện ma túy; đảm bảo 

quy trình chữa bệnh khép kín, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng 

chống tệ nạn xã hội, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy trên 

địa bàn tỉnh. 

4. Quy mô đầu tư: Diện tích dự kiến quy hoạch khoảng 18,9 ha (diện tích 

hiện có 02 ha, diện tích thu hồi 16,9 ha); Quy mô điều trị của Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh Tuyên Quang dự kiến tiếp nhận từ 200 đến 300 học viên, bao gồm 

các hạng mục:  

4.1. Khu điều hành, gồm: Nhà hành chính, nhà ở cán bộ, nhà ăn cán bộ,  

nhà thăm gặp, nhà bảo vệ và Gara xe máy, xe đạp. 

4.2. Khu điều trị cai nghiện ma túy: 

a) Khu sử dụng chung, gồm: Nhà điều trị y tế, nhà ăn tập thể, nhà kỷ luật, 

nhà bảo vệ, hội trường chung và nhà điều trị ban đầu. 

b) Khu điều trị, gồm: Khu nhà ở của người cai nghiện, khu nhà ở của 

người cai nghiện mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhà điều trị tự nguyện và 

Nhà điều trị Methadone. 

4.3. Các hạng mục phụ trợ, gồm: Đường, sân bê tông nội bộ, rãnh thoát 

nước mặt (nội bộ), tường rào toàn khu điều trị, hệ thống cấp - thoát nước, hệ 

thống cấp điện chiếu sáng, hàng rào dây thép gai, rác thải y tế, khu thể thao; 

xưởng dạy nghề và thực hành tay nghề, xây dựng chuồng nuôi gia súc. 

5. Tổng mức đầu tư dự kiến:                                    148.556.785.000 đồng. 

6. Nguồn vốn và khả năng bố trí vốn: 

6.1. Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, 

thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội và ngân sách 

địa phương. 

6.2. Khả năng bố trí vốn dự kiến:  

a) Giai đoạn 1 (2020 - 2021):  

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1:                                    24.597.955.000 đồng.  

Trong đó:  

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ:                          18.000.000.000 đồng. 

- Vốn ngân sách địa phương:                                       5.997.955.000 đồng. 

b) Giai đoạn 2 (2021- 2025):  

Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 2: 123.958.830.000 đồng, dự kiến bố 

trí trong những năm tiếp theo của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2019 - 2025. 
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9. Loại công trình, nhóm dự án: Công trình dân dụng công cộng, dự án 

nhóm B. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định 

của pháp luật.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

khóa XVIII, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XVIII; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (Kh). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 

 

 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-03-10T16:08:27+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Văn Sơn<sonhdndtq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-03-10T20:59:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang<hdndt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-03-10T20:59:15+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang<hdndt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-03-10T21:00:19+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang<hdndt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




