ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Số: 2421 /UBND-VX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 24 tháng 8 năm 2018

V/v triển khai thực hiện chỉ đạo
của UBND tỉnh về tăng cường
công tác quản lý học viên trong
các cơ sở cai nghiện ma túy.

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 3777/UBND-KGVX ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh
về việc tăng cường công tác quản lý học viên trong các cơ sở cai nghiện ma túy.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số
nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày
05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống ma
túy trong tình hình mới ; Công điện số 1995/CĐ-TTg ngày 07/11/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong cơ sở cai nghiện
ma túy; Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý học viên tại các cơ sở
cai nghiện ma túy; Điện mật số 188/ĐK/HK ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ
Công an về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma
túy, cơ sở xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ma túy. Tiếp tục thực
hiện có hiệu quả Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23/3/2015 của UBND huyện về
tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát và cai nghiện ma túy trong
tình hình mới.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiểm họa ma túy đối với thế hệ trẻ;
chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện ma túy, nhất là các loại ma túy mới
xuất hiện tại Việt Nam tới mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, nội dung đa
dạng, phong phú. Đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục đối với người nghiện ma túy
hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác điều trị, cai nghiện ma túy
và các nội quy, quy chế tại cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh.
3. Công an huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể
liên quan đẩy mạnh công tác giáo dục tại xã, thị trấn và cai nghiện tự nguyện, cai
nghiện tại cộng đồng; không vì lý do trong sạch địa bàn và an ninh trật tự mà lập hồ

sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vượt quá công suất thiết kế, khả
năng quản lý chăm sóc của cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động – TB&XH;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Bảy);
- Chánh, Phó Văn phòng (đ/c Hiền);
- Lưu: VT,VX.
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