
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 5 năm 2021 

V/v thực hiện một số biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 tại 

Cơ sở Cai nghiện ma tuý và các 

cơ sở trợ giúp xã hội  

 

 

 

     Kính gửi:  

 - Các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, 

Tư pháp, Công an tỉnh; 

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

- Các Trung tâm, đơn vị: Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải 

Dương; Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương; Nuôi dưỡng tâm 

thần Người có công và Xã hội. 
 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

1072/TTr-SLĐTBXH ngày 12/5/2021 về việc thực hiện một số biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 tại Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Hải Dương, 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương và Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần 

Người có công và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Đối với Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Hải Dương: 

1.1. Tạm dừng việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy kể từ ngày 13/5/2021 đến 

khi có thông báo mới. Đối với những hồ sơ đã được lập và chuyển sang Toà án 

nhân dân cấp huyện thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật và đảm 

bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

1.2. Tạm dừng thăm gặp, tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện tự 

nguyện và người nghiện ma túy thuộc đối tượng Cơ sở xã hội tại Cơ sở Cai 

nghiện ma túy tỉnh Hải Dương kể từ ngày 13/5/2021 đến khi có thông báo mới. 

2. Đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương, Trung tâm Nuôi 

dưỡng tâm thần Người có công và Xã hội: 

Tạm dừng thăm gặp, tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận đối tượng vào nuôi dưỡng, 

học văn hoá, học nghề tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương và đối 

tượng nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Người có công và Xã hội 

kể từ ngày 13/5/2021 đến khi có thông báo mới.. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các Sở, 

ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan 

báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương (qua Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Hải Dương, số 08 Phạm Sư Mệnh, thành phố Hải Dương) để kịp thời 

chỉ đạo, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: GD&ĐT, Thông tin và Truyền 

thông; Báo HD, Đài PTTH tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT. KGVX. Lai (15) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
  

 

 


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-05-13T13:41:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-05-13T13:41:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




