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Số:30/2009/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Quy chế cai nghiện ma tuý và

quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành
kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật phòng chống ma tuý sửa đổi, bổ sung; 
Căn cứ Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 70/2006/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố về ban hành Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khoản 1, Điều 3, Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai 
nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 
70/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng như 
sau:

“c) Đối với người sử dụng ma tuý tổng hợp, thời gian cai nghiện bắt buộc áp 
dụng như sau:

- Cai nghiện lần đầu là 3 tháng;
- Cai nghiện lần thứ 2 là 6 tháng;
- Cai nghiện lần thứ 3 là 12 tháng;
- Cai nghiện từ lần thứ 4 trở lên là 24 tháng.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm GD-DN 05-06 thành phố, Thủ trưởng các cơ 



quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, 
phường và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.
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