
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Số:            /UBND-VXNV  Ninh Thuận, ngày     tháng  5 năm 2022 

V/v triển khai công tác xác định 

tình trạng nghiện ma túy và cai 

nghiện ma túy theo Luật Phòng, 

chống ma túy năm 2021. 

  

 

 

    Kính gửi: 

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Sở Tài chính;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình 

trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 

2021; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Y tế: 

- Khẩn trương công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình 

trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Tổ chức tập huấn chuyên môn và cấp chứng nhận về xác định tình trạng 

nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ y tế theo quy định của Nghị định số 

109/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế. 

- Tổ chức phân công, sử dụng có hiệu quả số cán bộ y tế đã được cấp 

chứng nhận về xác định tình trạng nghiện ma túy; ưu tiên bố trí đảm bảo nguồn 

nhân lực xác định tình trạng nghiện ma túy cho tuyến cơ sở; chỉ đạo các cơ sở y 

tế tuyến huyện, xã đăng ký cung cấp dịch vụ điều trị, cắt cơn nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu đến Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội các huyện, thành phố việc triển khai thực hiện Luật Phòng, 

chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP để kịp thời khắc phục tình trạng 

tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc hoặc chậm thẩm định hồ sơ để chờ hướng dẫn gây khó khăn cho việc 

đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 



- Khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở cai 

nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện 

theo quy định của Nghị định 116/2021/NĐ-CP. 

- Phối hợp với Sở Y tế có phương án bổ sung đội ngũ bác sĩ cho các 

phòng y tế thuộc cơ sở cai nghiện công lập đủ điều kiện thực hiện xác định tình 

trạng nghiện theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP. 

- Hướng dẫn các địa phương tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng theo các quy định mới. 

 3. Công an tỉnh: 

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo 

thực hiện các biện pháp cai nghiện và xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đưa 

người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định. 

- Tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép 

chất ma túy; quản lý sau cai, quản lý, giáo dục người nghiện tại địa bàn cơ sở, 

nhất là các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, “loạn thần” không để xảy ra các vụ 

việc gây mất an ninh trật tự xã hội. 

 4. Sở Tài chính: Căn cứ quy định của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý 

và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện ma túy. 

 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phối hợp chỉ đạo các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng và thực hiện đầy đủ các quy định tại khoản 6, 

Điều 30, Luật Phòng, chống ma túy. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp, triển khai 

quyết liệt, hiệu quả nội dung Văn bản này. Quá trình thực hiện, nếu có vấn đề 

phát sinh, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NNN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Long Biên 
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