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V/v Quản lý sau cai nghiện
ma túy tại nơi cư trú

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh;
- Cơ sở Điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã.

Trong tháng 01/2022, trên địa bàn tỉnh vẫn còn trường hợp Chủ tịch Ủy
ban nhân cấp huyện ban hành quyết định về quản lý sau cai nghiện ma túy tại
nơi cư trú không đúng thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Phòng,
chống ma túy ngày 30/3/2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày
21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống
ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai
nghiện ma túy (viết tắt là Nghị định 116/2021/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày
01/01/2022.
Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai
nghiện ma túy, đảm bảo tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy được
thực hiện tốt các quy định về quyền, trách nhiệm và chế độ hỗ trợ đối với người
sau cai nghiện tại nơi cư trú theo Luật Phòng chống ma túy năm 2021 và Nghị
định 116/2021/NĐ-CP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố và các cơ sở Điều trị nghiện ma túy trên địa bàn
tỉnh phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Các Cơ sở Điều trị nghiện ma túy
- Tiếp tục làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn học viên chuẩn bị tái hòa
nhập cộng đồng theo Điều 26 Nghị định 116/2021/NĐ-CP.
- Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định,
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người
sau cai nghiện cư trú, đại diện gia đình…trong việc triển khai công tác quản lý
sau cai tại nơi cư trú cho học viên hết thời hạn đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
theo Điều 62 Nghị định 116/2021/NĐ-CP.
- Đưa nội dung báo cáo kết quả công tác phối hợp thực hiện công tác quản
lý sau cai tại nơi cư trú vào báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về kết quả thực
hiện nhiệm vụ của đơn vị.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan liên quan thực
hiện tốt các nội dung quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú được quy định tại
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Điều 40 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các điều từ Điều 77 đến Điều
82 về quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú được quy định tại Nghị định
116/2021/NĐ-CP.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các cơ sở Điều trị nghiện
ma túy thực hiện nghiêm túc; đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
quan tâm chỉ đạo thực hiện và định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm báo cáo kết
quả thực hiện công tác quản lý sau cai tại nơi cư trú gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.
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