
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND - LĐTBXH Bảo Lâm, ngày       tháng 3 năm 2023 

V/v lập hồ sơ đưa người nghiện ma 

tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 

 

            Kính gửi  

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Công an xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 191/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 14/02/2023 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng, về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 

về tổ chức cai nghiện ma tuý năm 2023; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 

24/02/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm về Kế hoạch cai nghiện và quản 

lý sau cai nghiện ma tuý năm 2023. 

Để thực hiện công tác cai nghiện ma tuý và lập hồ sơ đưa người nghiện ma 

tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị Uỷ ban nhân 

dân các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Điều 40, 41 tại 

Nghị định 116/2021. 

2. Thực hiện rà soát những người nghiện ma tuý chưa được xác định tình 

trạng nghiện để phối hợp với ngành Y tế tiến hành xác định tình trạng nghiện và lập 

hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc khi những người này vi phạm các quy 

định của pháp luật. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng Công an, các ngành 

liên quan lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc đối với người nghiện trên địa bàn. 

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ 

quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PTC UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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