
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-VP 

 Hải Dương, ngày     tháng 3 năm 2022 

V/v triển khai công tác cai nghiện và 

quản lý sau cai nghiện ma tuý theo 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội;  

Tài chính; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 332/LĐTBXH-PCTNXH ngày 16/02/2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện công tác cai 

nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của Chính phủ. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành, Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Quán triệt, triển khai nội dung Nghị định số 116/2021/NĐ-CP đến đội 

ngũ cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau 

cai nghiện tại đơn vị và cán bộ có liên quan. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến 

sâu rộng Nghị định số 116/2021/NĐ-CP đến toàn thể nhân dân, chú trọng đến 

người sử dụng ma tuý, người nghiện ma tuý và gia đình họ. 

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

có liên quan:  

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định 

số 116/2021/NĐ-CP. 

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu cấp có thẩm quyền 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với Luật Phòng, chống ma tuý năm 

2021, ban hành chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai 

nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; chính sách, chế độ hỗ trợ đối với công 

chức, viên chức, người kiêm nhiệm làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai 

nghiện tại các cơ sở cai nghiện công lập và ở cộng đồng; chính sách, chế độ hỗ trợ 

người tự nguyện cai nghiện; chế độ đối với người cai nghiện bắt buộc tại các cơ 

sở cai nghiện ma túy công lập; chính sách, chế độ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối 

với người sau cai nghiện ma túy.  

- Tổ chức rà soát, thống kê người nghiện ma tuý để đánh giá nhu cầu thực 

tiễn của công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn để 
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tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng 

kế hoạch, bố trí nguồn lực, ngân sách theo quy định của pháp luật để tổ chức, 

triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và thực hiện các chính 

sách hỗ trợ cho người cai nghiện. 

- Rà soát thực trạng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện 

và nhân lực của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương; đối chiếu với các điều 

kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP để xây dựng, đề 

xuất cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các dự án, phương án tăng 

cường cơ sở vật chất, tuyển dụng, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của 

Cơ sở Cai nghiện ma túy bảo đảm đủ điều kiện hoạt động cai nghiện ma túy 

theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt 

động Cơ sở Cai nghiện ma túy ngoài công lập theo quy định tại Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP.  

- Tổ chức tập huấn về quy trình, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma 

túy, quy trình cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp 

thực hiện công tác cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy và cán bộ các cơ 

quan có liên quan. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc lập hồ sơ đề nghị 

áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc; đặc biệt chú trọng đến việc bảo 

đảm các quyền của trẻ em khi áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện ma túy. 

3. Công an tỉnh 

- Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Công an cấp huyện, cấp xã trong việc thu 

thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; phối hợp tổ chức đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; truy tìm đối tượng bỏ trốn theo quy định; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự 

tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc khi có yêu cầu; phối hợp thực hiện công tác 

quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.  

- Đào tạo, tập huấn về công tác bảo vệ, sử dụng công cụ hỗ trợ, áp dụng 

các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm quy chế, nội quy của người cai nghiện, 

cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ của các cơ sở cai nghiện ma túy theo 

quy định của pháp luật. 

 4. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, 

ban ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ khả năng cân đối của ngân sách 

địa phương hàng năm, tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

bố trí ngân sách để triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma tuý và quản lý 

sau cai nghiện ma tuý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn hiện hành. 
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5. Sở Y tế 

- Hướng dẫn chuyên môn về y tế trong điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị 

rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác; hướng dẫn việc phòng, chống dịch 

bệnh, khám, chữa bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho người bị áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho các cơ sở có chức năng đào tạo tổ 

chức tập huấn chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy; công bố danh 

sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy để phối hợp trong 

công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma tuý và tổ chức cai nghiện ma 

tuý, quản lý sau cai nghiện ma tuý. 

- Rà soát người đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế tại các điểm điều trị do ngành Y tế quản lý; cung cấp thông tin về 

người nghiện ma túy chấm dứt điều trị cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người 

nghiện đó đăng ký để quản lý hoặc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai 

nghiện bắt buộc. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ 

chức dạy và học tại cơ sở cai nghiện ma tuý. 

- Hướng dẫn, kiểm tra chất lượng học tập, tổ chức thi và cấp văn bằng, 

chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp tương ứng với chương trình học cho người cai 

nghiện; thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối 

với người sau cai nghiện ma túy. 

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, thống kê số lượng 

người nghiện ma túy, nhu cầu thực tiễn của công tác cai nghiện và quản lý sau 

cai nghiện ma túy trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, ngân 

sách theo quy định của pháp luật để tổ chức, triển khai công tác cai nghiện, quản 

lý sau cai nghiện và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện và sau 

cai nghiện ma túy, đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm các quyền của trẻ em khi 

áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện ma túy.  

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các tổ chức, cá nhân, Cơ sở 

Cai nghiện ma tuý thực hiện công bố các đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ 

cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn.  

- Phối hợp tổ chức tập huấn về quy trình, thủ tục xác định tình trạng 

nghiện ma túy, quy trình cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ 

trực tiếp thực hiện công tác cai nghiện ma tuý tại địa phương.  
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Đề nghị các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai có hiệu quả 

Nghị định 116/2021/NĐ-CP, định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện 

thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Tòa án nhân dân tỉnh; 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT. KGVX. Lai (10) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
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