
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung  

trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh 

giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư 

công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 54/TTr-SLĐTBXH ngày 28/4/2020, Báo cáo thẩm định số 147/BC-

SKHĐT ngày 23/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung 

trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn với các nội dung cụ thể sau: 

1. Mục tiêu đầu tư:  

- Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho Cơ sở cai 

nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn để phát huy hết công năng sử dụng của công trình. 

- Nâng cao năng lực hoạt động của Cơ sở cai nghiện để tăng khả năng tiếp 

nhận và điều trị người nghiện ma túy, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa về dịch vụ 

điều trị, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người 

nghiện ma túy tiếp cận và sử dụng các dịch vụ theo nhu cầu.  

2. Quy mô đầu tư: 

a) Hạng mục xây mới: 

- Nhà làm việc và phòng ở cán bộ 2 tầng diện tích 408 m2; 

- Nhà hạnh phúc 6 phòng cấp 4 diện tích 202 m2; 

- Nhà cắt cơn 10 phòng cấp 4 đổ mái diện tích 310 m2. 

- Sân thể thao cỏ lá gừng 3.300 m2; 

- Các hạng mục khác như: tường rào phân khu, nhà để xe, lan can tay vịn 
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bậc thang ngoài trời, trạm xử lý nước và đập dâng ở suối. 

b) Các hạng mục cải tạo: 

- Nhà ở 80 học viên (02 nhà) và Nhà ở 100 học viên (02 nhà) thực hiện các 

hạng mục: bổ sung hoa sắt đặc, vệ sinh và vôi ve tường, xây tường ngăn phòng, 

chuyển hệ thống bảng điện, làm chắc chắn đường nước và vòi sen khu vực tắm. 

- Cải tạo các hạng mục khác như: cổng chính, ao nước sạch dự trữ, nhà 

thăm gặp, hệ thống bóng điện chiếu sáng cao áp. 

c) Trang thiết bị: Mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt 

hàng ngày của các học viên tại cơ sở. 

3. Nhóm dự án: nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 23.000 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: 

- Ngân sách trung ương: 18.000 triệu đồng (đã được bố trí tại Quyết định 

số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020). 

- Ngân sách địa phương: 5.000 triệu đồng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn, 

Km10, Quốc lộ 1A cũ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

7. Chủ đầu tư dự án: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

8. Tiến độ và thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2021 

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan khẩn trương hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm 

định, quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật 

liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và Thủ trưởng các cơ 

quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Dương Xuân Huyên 
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