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Số: 1776/UBND-LĐTBXH

Quỳnh Nhai, ngày 26 tháng 7 năm 2021

V/v tạm dừng đưa người nghiện ma
tuý vào cai nghiện bắt buộc tại
Cơ sở Điều trị nghiện ma tuý

Kính gửi:
- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Công an huyện;
- Trung tâm y tế huyện;
- Uỷ ban nhân dân 11 xã.
Thực hiện Công văn số 2216/UBND-KGVX ngày 23/06/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc tạm dừng tiếp nhận học viên tại các Cơ sở Điều trị nghiện
ma túy trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao các cơ quan, đơn
vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã phối hợp thực hiện một số nội dung
công việc như sau:
1. Tạm dừng việc đưa người nghiện ma tuý vào cai nghiện bắt buộc tại
các Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tránh lây nhiễm dịch theo hướng dẫn của cơ
quan Y tế, tiếp tục chủ động phòng chống dịch Covid-19.
2. Phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện, hỗ trợ cắt cơn cai
nghiện đối với các trường hợp sử dụng ma tuý được phát hiện, quyết định áp
dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã; cai nghiện ma tuý tại gia đình,
tại cộng đồng. Thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát không để người sử dụng
ma tuý gây mất trật tự, an toàn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật khác.
(Có Công văn số 2216/UBND-KGVX của UBND tỉnh gửi kèm theo)
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
xã nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Như trên;
- Lưu: VT; LĐTBXH(Sơn), 15b.
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