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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
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 ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý
về quản lý sau cai nghiện ma tuý;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20 tháng 8
năm 2007 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính về Hướng dẫn
thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người cai
nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý
sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì,
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc
thực hiện Quy chế này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các Quyết
định số 60/2001/QĐ-UB ngày 10/5/2001 về việc phê duyệt Đề án cai nghiện và quản lý sau
cai nghiện giai đoạn 2001-2005; Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 về việc
ban hành Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng và Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 về 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 của UBND thành phố Đà
Nẵng.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đ ốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ
tịch UBND các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh
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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 40 /2010/QĐ-UBND
ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về đối tượng, biện pháp, hình thức, thẩm quyền, thủ tục,
quy trình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý; chế độ quản lý, chính sách hỗ
trợ cho người cai nghiện và người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện; chế
độ phụ cấp đối với những người làm việc tại Trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai
nghiện; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức cai nghiện và quản
lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai nghiện (gọi tắt là Trung tâm) là đơn
vị do Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập, thực hiện công tác quản lý, cai
nghiện, giáo dục, dạy nghề đối với người nghiện ma túy và người đã hoàn thành thời
gian cai nghiện ma tuý bắt buộc nhưng có nguy cơ tái nghiện cao.
2. Tái nghiện là tình trạng người nghiện ma tuý sau khi đã thực hiện xong quy
trình cai nghiện theo quy định nhưng vẫn tiếp tục sử dụng ma tuý.
3. Quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú là hoạt động quản lý giáo dục bắt buộc
tại gia đình đối với người đã hoàn thành thời gian cai nghiện ma tuý, không thuộc
diện có nguy cơ tái nghiện cao.
4. Quản lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm là hoạt động quản lý giáo dục
tập trung với hình thức tự nguyện hoặc bắt buộc đối với người đã hoàn thành thời
gian cai nghiện ma tuý nhưng có nguy cơ tái nghiện cao.
Điều 3. Biện pháp, hình thức cai nghiện ma túy
Biện pháp, hình thức cai nghiện ma tuý bao gồm:
- Cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm;
- Cai nghiện ma tuý bắt buộc tại Trung tâm;
- Cai nghiện ma tuý bằng phương pháp điều trị thay thế bằng thuốc Methadone
tại cộng đồng.
Điều 4. Biện pháp, hình thức quản lý sau cai nghiện ma tuý
- Quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú;
- Quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm.
Điều 5. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm

Bản thân và gia đình người nghiện ma túy tự giác khai báo về tình trạng nghiện
thì được xin vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.
2. Đối tượng bắt buộc cai nghiện tại Trung tâm
a) Người nghiện ma tuý, người tái nghiện ma tuý và người sử dụng trái phép
chất ma tuý bị bắt quả tang;
b) Người đang cai nghiện nhưng trốn khỏi nơi cai nghiện.
3. Đối tượng cai nghiện bằng phương pháp điều trị thay thế bằng thuốc
Methadone được thực hiện theo quy định tại khoản 1 mục III phần II Kế hoạch triển
khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone
tại thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày
11/5/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng).
4. Đối tượng quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú
Đối tượng bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú là người
đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm nhưng không thuộc
đối tượng có nguy cơ tái nghiện cao.
5. Đối tượng quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
Đối tượng bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm bao gồm:
a) Người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện tại Trung tâm, tự nguyện xin
vào quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm;
b) Người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện tại Trung tâm, có nguy cơ tái
nghiện cao thuộc một trong các trường hợp sau:
- Đã cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm từ 3 lần trở lên;
- Có thời gian nghiện ma tuý từ 5 năm trở lên hoặc sử dụng ma tuý với hình
thức tiêm chích từ 2 năm trở lên;
- Trong thời gian cai nghiện có hành vi vi phạm quy chế, nội quy của Trung
tâm, bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo từ 3 lần trở lên hoặc với hình thức
cách ly tại phòng kỷ luật từ 2 lần trở lên;
- Không có nghề nghiệp; có nghề nghiệp nhưng không có việc làm ổn định
trước khi vào Trung tâm cai nghiện; không có nơi cư trú nhất định;
c) Người đang được quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú nhưng không chấp
hành đầy đủ các qui định về quy trình quản lý sau cai nghiện và 3 tháng liên tục bị
xếp loại chưa tiến bộ, có nguy cơ tái nghiện cao.
6. Việc cai nghiện ma tuý đối với người được quy định tại khoản 1 và người từ
đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi quy định tại khoản 2 Điều này không bị coi là bị xử lý vi
phạm hành chính.
Điều 6. Thời gian, độ tuổi cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại
Trung tâm và quản lý sau cai nghiện
1. Thời gian cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm
a) Cai nghiện lần đầu:
12 tháng;
b) Tái nghiện:
24 tháng;
c) Đối với đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp, thời gian cai nghiện bắt buộc áp
dụng như sau:
- Cai nghiện lần đầu:
03 tháng;
- Cai nghiện lần thứ 2:
06 tháng;

- Cai nghiện lần thứ 3:
12 tháng;
- Cai nghiện từ lần thứ 4 trở lên:
24 tháng.
2. Thời gian cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm
a) Cai nghiện lần đầu:
09 tháng;
b) Tái nghiện:
18 tháng.
3. Thời gian quản lý sau cai nghiện
a) Đối với người thật sự tiến bộ là:
12 tháng;
b) Đối với người chưa thật sự tiến bộ: 24 tháng.
4. Về độ tuổi:
Đối tượng đưa vào Trung tâm để cai nghiện bắt buộc và đối tượng quản lý sau
cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm là người từ đủ 12 tuổi trở lên. Đối với các trường
hợp nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi, không áp dụng biện pháp cai nghiện và quản lý
sau cai nghiện bắt buộc.
Điều 7. Về tổ chức cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tập trung và
quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
1. Trung tâm thực hiện việc cai nghiện, chữa bệnh cho đối tượng cai nghiện bắt
buộc và cai nghiện tự nguyện; tổ chức quản lý người sau cai nghiện theo quy định của
pháp luật và quy định của Quy chế này.
2. Trung tâm được phép sử dụng một số công cụ hỗ trợ trong quá trình tổ chức
quản lý, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Về tổ chức quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú
Uỷ ban nhân dân các xã, phường thực hiện việc tổ chức quản lý, giáo dục
người sau cai nghiện tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật và quy định của Quy
chế này.
Điều 9. Về tổ chức cai nghiện bằng phương pháp điều trị thay thế bằng
thuốc Methadone
Việc tổ chức cai nghiện bằng phương pháp điều trị thay thế bằng thuốc
Methadone được thực hiện theo quy định tại khoản 5 mục IV phần II Kế hoạch triển
khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone
tại thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày
11/5/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng).
Điều 10. Về xử lý đối với người nghiện không phải là cư dân thành phố
1. Người nghiện ma tuý không có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn
(KT3) tại thành phố Đà Nẵng (trừ tỉnh Quảng Nam) sau khi phát hiện đưa vào cai
nghiện bắt buộc tại Trung tâm, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố (gọi tắt
là Chi cục PCTNXH) phối hợp với Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm ma tuý Công an
thành phố xác minh nơi thường trú và thông báo cho gia đình đến bảo lãnh đưa về địa
phương để quản lý giáo dục cai nghiện;
2. Chi cục PCTNXH tiếp nhận, xem xét đơn xin bảo lãnh của thân nhân gia
đình, lập thủ tục trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Sở
LĐ-TB&XH) quyết định.
3. Trường hợp thân nhân gia đình không đến bảo lãnh, thì khi hết thời hạn cai
nghiện phải đóng góp toàn bộ chi phí trong quá trình cai nghiện.

Chương II
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC, QUY TRÌNH CAI NGHIỆN
MA TUÝ TẠI TRUNG TÂM
Điều 11. Thẩm quyền xét duyệt và quyết định áp dụng biện pháp đưa
người nghiện ma tuý vào Trung tâm
1. Chủ tịch UBND thành phố quyết định việc đưa người cai nghiện bắt buộc
vào Trung tâm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng tư vấn xét duyệt đưa người nghiện ma
tuý, người bán dâm vào Trung tâm (gọi tắt là Hội đồng tư vấn);
2. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH quyết định việc đưa người tự nguyện vào Trung
tâm cai nghiện trên cơ sở đề nghị của Chi cục PCTNXH.
3. Hội đồng tư vấn thành phố do UBND thành phố quyết định thành lập; Giám
đốc Sở LĐ-TB&XH là Chủ tịch Hội đồng, Chi cục PCTNXH là cơ quan thường trực
của Hội đồng và các thành viên là đại diện của các ngành Tư pháp, Công an, Hội
Liên hiệp Phụ nữ. Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ tập thể, xem xét và biểu
quyết từng trường hợp cụ thể, kết luận theo đa số. Trường hợp số phiếu biểu quyết
bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng tư
vấn. Các ý kiến khác nhau phải được ghi đầy đủ vào biên bản của cuộc họp kèm theo
báo cáo trình UBND thành phố.
Điều 12. Hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma tuý vào Trung tâm
1. Hồ sơ cai nghiện bắt buộc gồm:
a) Bản tóm tắt lý lịch (dán ảnh màu 4x6) của người bị đưa vào Trung tâm;
b) Tài liệu chứng minh về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý của người đó
như: Biên bản bắt giữ người có hành vi vi phạm, biên bản ghi lời khai, bản tường
thuật của người vi phạm;
c) Biên bản thử test; Bệnh án người nghiện ma tuý (nếu có);
d) Văn bản đề nghị của UBND quận, huyện hoặc Công an thành phố, Bộ chỉ
huy Bộ đội biên phòng thành phố (đối với trường hợp người nghiện do Công an thành
phố, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý
trong các vụ vi phạm pháp luật);
đ) Quyết định đưa người nghiện ma tuý vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm và
biên bản giao nhận người nghiện giữa cơ quan bắt giữ với Trung tâm (đối với trường
hợp người nghiện bị đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm);
e) Biên bản xét duyệt đề nghị của Hội đồng tư vấn thành phố.
2. Hồ sơ cai nghiện tự nguyện gồm:
a) Đơn xin cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm của cá nhân người nghiện, có
xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú. Đối với người dưới 18 tuổi phải có sự
đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ;
b) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh màu 4x6 (có xác nhận của UBND xã, phường nơi
cư trú), bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người nghiện;
c) Bản tự khai của người nghiện.
Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc lập hồ sơ, xét duyệt và
đưa người nghiện ma tuý vào Trung tâm
1. Đối với cai nghiện bắt buộc

a) Hồ sơ do Công an xã, phường, quận, huyện lập báo cáo UBND quận, huyện;
UBND quận, huyện trình Chủ tịch UBND thành phố. Trường hợp người nghiện do
Công an thành phố hoặc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố trực tiếp phát hiện,
thụ lý thì Công an thành phố hoặc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố lập hồ sơ
trình Chủ tịch UBND thành phố;
b) Hồ sơ trình Chủ tịch UBND thành phố gửi trực tiếp cho cơ quan thường trực
Hội đồng tư vấn thành phố để xem xét;
c) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Hội đồng tư vấn thành phố
phải tổ chức xét duyệt và trình Chủ tịch UBND thành phố ra Quyết định. Quyết định
của Chủ tịch UBND thành phố được gửi cho người bị đưa vào Trung tâm (Trường
hợp người nghiện dưới 18 tuổi thì Quyết định phải được gửi cho cha mẹ, người trực
tiếp nuôi dưỡng hoặc người giám hộ); Công an thành phố; cơ quan Công an và phòng
LĐ-TB&XH cấp quận, huyện; UBND xã, phường nơi người đó cư trú;
d) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định áp dụng biện pháp
cai nghiện bắt buộc, Công an quận, huyện có trách nhiệm đưa người có tên trong
Quyết định đến Trung tâm để bàn giao. Trường hợp người nghiện bỏ trốn thì Công an
cấp quận, huyện nơi lập hồ sơ ra Quyết định truy tìm.
2. Đối với cai nghiện tự nguyện
a) Hồ sơ cai nghiện tự nguyện do cán bộ theo dõi công tác phòng, chống ma
tuý-mại dâm xã, phường (sau đây gọi tắt là cán bộ chuyên trách xã, phường) trực tiếp
hướng dẫn cho đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này;
b) Chi cục PCTNXH có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày
kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi cục PCTNXH tiến hành xem xét và trình Giám đốc
Sở LĐ-TB&XH ra Quyết định tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm để cai nghiện.
Quyết định tiếp nhận được gửi cho người tự nguyện (Trường hợp người nghiện dưới
18 tuổi thì Quyết định phải được gửi cho cha mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng hoặc
người giám hộ) và UBND xã, phường nơi người đó cư trú;
c) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, người có tên
trong Quyết định tự đến hoặc gia đình đưa người nghiện đến Trung tâm để cai
nghiện;
d) Sau thời hạn 05 ngày, người nghiện không đến Trung tâm để cai nghiện, Chi
cục PCTNXH thông báo cho Công an xã, phường nơi người nghiện cư trú biết để lập
hồ sơ đưa vào cai nghiện bắt buộc theo qui định tại khoản 1 Điều này.
Điều 14. Thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa người nghiện ma tuý vào
lưu trú tạm thời và thi hành Quyết định đưa đối tượng vào lưu trú tạm thời tại
Trung tâm
1. Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi trở lên bị bắt quả tang đang sử dụng trái
phép chất ma tuý hoặc đã thực hiện xong hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý qua
xét nghiệm có kết quả dương tính, thì được đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm.
2. Thời hạn đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm đối với người nghiện ma
tuý không quá 15 ngày. Trưởng Công an cấp quận, huyện quyết định việc đưa người
nghiện ma tuý vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm. Trường hợp người nghiện do Công
an thành phố hoặc Bộ đội Biên phòng thành phố trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý
trong các vụ vi phạm pháp luật, thì Trưởng phòng Cánh sát Điều tra tội phạm ma tuý

Công an thành phố, Trưởng phòng phòng, chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng
thành phố quyết định đưa người nghiện vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm.
3. Hồ sơ đưa người vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm gồm:
a) Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật của người vi phạm và kết quả xét
nghiệm chất ma tuý;
b) Bản lý lịch tự khai;
c) Quyết định đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm.
4. Việc thi hành quyết định đưa người nghiện vào lưu trú tạm thời tại Trung
tâm thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 15. Quy trình tiếp nhận, quản lý cai nghiện tại Trung tâm
Quy trình tiếp nhận, quản lý cai nghiện tại Trung tâm bao gồm:
1. Tiếp nhận phân loại, lập hồ sơ bệnh án;
2. Tổ chức cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh xã hội;
3. Tổ chức giáo dục thể chất, đạo đức, pháp luật, hành vi nhân cách;
4. Tổ chức lao động trị liệu;
5. Tổ chức học văn hoá, học nghề;
6. Giáo dục cá biệt, tư vấn về chống tái nghiện hoà nhập cộng đồng.
Chương III
QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ
Mục 1
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC, QUY TRÌNH QUẢN LÝ
SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI NƠI CƯ TRÚ
Điều 16. Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai
nghiện tại nơi cư trú
1. Chậm nhất 45 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện tập trung, Giám
đốc Trung tâm tiến hành xem xét việc áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại
nơi cư trú đối với người đang chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại Trung
tâm.
2. Người không thuộc đối tượng nguy cơ tái nghiện cao theo qui định của pháp
luật thì được lập hồ sơ chuyển về địa phương để UBND xã, phường ra quyết định áp
dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.
Điều 17. Hồ sơ áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú
1 Hồ sơ căn cứ để ban hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai
nghiện tại nơi cư trú gồm:
a) Quyết định hoặc giấy xác nhận hết thời hạn cai nghiện của Giám đốc Trung
tâm;
b) Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh màu 4x6) và hồ sơ theo dõi quá trình cai nghiện;
c) Bản nhận xét đánh giá quá trình học tập, rèn luyện trong thời gian cai
nghiện;
d) Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện của Giám đốc
Trung tâm.
2. Hồ sơ xác lập trong quá trình quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú gồm:

a) Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú của Chủ
tịch UBND xã, phường;
b) Các tài liệu liên quan đến nhân thân người sau cai nghiện (nếu có);
c) Phiếu quản lý người sau cai nghiện và bản cam kết chấp hành pháp luật về
phòng, chống ma tuý và không tái sử dụng ma tuý của người sau cai nghiện;
d) Phiếu theo dõi đánh giá người sau cai nghiện hàng tháng của Ban chỉ đạo xã,
phường;
đ) Quyết định công nhận hết thời gian quản lý sau cai nghiện của Chủ tịch
UBND xã, phường.
Điều 18. Nội dung quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú
1. Quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ người sau cai nghiện cách ly môi trường ma
tuý; phòng, chống tái nghiện.
2. Giúp đỡ, hỗ trợ người được quản lý sau cai nghiện trong việc học nghề, tạo
việc làm, cho vay vốn, trợ giúp công cụ, phương tiện lao động; tạo điều kiện làm ăn
ổn định cuộc sống.
3. Giúp đỡ, động viên người sau cai nghiện trong đời sống sinh hoạt hàng
ngày, kịp thời giúp họ giải quyết những vướng mắc trong khi chấp hành biện pháp
này; động viên thăm hỏi khi người sau cai nghiện ốm đau hoặc gặp hoạn nạn.
Điều 19. Quy trình quản lý, giáo dục người sau cai nghiện ma tuý
1. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp quản lý
sau cai nghiện tại nơi cư trú có hiệu lực, người sau cai nghiện phải đến UBND xã,
phường trình diện để lập hồ sơ quản lý sau cai nghiện. Công an và cán bộ chuyên
trách xã, phường có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cùng cấp trong việc thu thập
tài liệu, lập hồ sơ quản lý, theo dõi về sự tiến bộ của người bị áp dụng biện pháp quản
lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.
2. UBND xã, phường phân công thành viên Ban chỉ đạo cùng đoàn thể, Tổ dân
phố họp với gia đình và bản thân người sau cai nghiện để thống nhất về biện pháp
phối hợp thực hiện các nội dung quản lý sau cai nghiện.
3. Hàng tháng, đoàn thể nhận đỡ đầu, giúp đỡ, giáo dục đối tượng nhận xét về
sự tu dưỡng, rèn luyện của đối tượng, cán bộ chuyên trách xã, phường tập hợp báo
cáo UBND cùng cấp để đánh giá phân loại. Việc phân loại người sau cai nghiện gồm
có 3 loại:
a) Loại tiến bộ: Là người có cố gắng rèn luyện, có quyết tâm phấn đấu vươn
lên; chấp hành đầy đủ các quy định của địa phương; có việc làm ổn định;
b) Loại chưa tiến bộ: Là người chấp hành không đầy đủ các quy định quản lý
sau cai nghiện, thiếu quyết tâm trong việc rèn luyện để vươn lên;
c) Loại có nguy cơ tái nghiện: Là người vi phạm các quy định quản lý sau cai
nghiện, không có việc làm, thường xuyên quan hệ với những đối tượng xấu.
4. Mỗi tháng một lần cán bộ chuyên trách cùng với Công an xã, phường tiến
hành kiểm danh, kiểm diện và thông báo kết quả đánh giá của UBND xã, phường cho
cá nhân và gia đình đối tượng biết. Các đối tượng trong diện có nguy cơ tái nghiện thì
cho thử Test đột xuất để kiểm tra. Khi phát hiện đối tượng có sử dụng trái phép chất
ma tuý, Công an xã, phường lập hồ sơ theo quy trình cai nghiện bắt buộc và chuyển

đối tượng vào Trung tâm để cai nghiện hoặc điều tra xử lý theo quy định của pháp
luật.
5. Trong thời gian quản lý sau cai nghiện, đối tượng đi khỏi nơi cư trú qua đêm
thì phải báo cáo xin tạm vắng tại Công an xã, phường và có giấy bảo lãnh của gia
đình. Trường hợp đối tượng tự ý đi khỏi nơi cư trú, Công an xã, phường lập biên bản
về việc đối tượng vắng mặt không có lý do, cảnh cáo và yêu cầu gia đình đưa đối
tượng về trình diện.
6. Đối với đối tượng đi khỏi địa phương quá 06 tháng không có lý do; đối
tượng qua phân loại có nguy cơ tái nghiện thì UBND xã, phường báo cáo UBND
quận, huyện xem xét đề nghị UBND thành phố quyết định áp dụng biện pháp quản lý
sau cai nghiện tập trung tại Trung tâm; hồ sơ thủ tục được thực hiện theo khoản 1
Điều 21 Quy chế này. Đối với đối tượng đang được quản lý sau cai nghiện tại nơi cư
trú chuyển đến nơi cư trú mới thì UBND xã, phường chuyển hồ sơ cho UBND xã,
phường nơi đối tượng đến để tiếp tục quản lý.
7. Khi người sau cai nghiện chấp hành từ đủ 2/3 thời hạn trở lên và thật sự tiến
bộ, không vi phạm các quy định quản lý sau cai nghiện tại Quy chế này, thì cán bộ
chuyên trách xã, phường lập thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định
công nhận hết thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú và xoá tên khỏi danh
sách quản lý.
Mục 2
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC, QUY TRÌNH QUẢN LÝ SAU
CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI TRUNG TÂM
Điều 20. Thẩm quyền áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung
tâm
1. Chủ tịch UBND thành phố quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai
nghiện bắt buộc đối với người có nguy cơ tái nghiện cao nhưng không tự nguyện vào
Trung tâm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng tư vấn thành phố.
2. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH quyết định việc áp dụng biện pháp quản lý sau
cai nghiện đối với người sau cai nghiện tự nguyện xin vào Trung tâm trên cơ sở đề
nghị của Chi cục PCTNXH.
Điều 21. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện bắt buộc
tại Trung tâm
1. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện bắt buộc đối với
người có nguy cơ tái nghiện cao gồm:
a) Hồ sơ của người cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm (bản sao); hoặc hồ sơ xác
lập trong quá trình quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú;
b) Bản kiểm điểm quá trình học tập, rèn luyện trong thời gian ở Trung tâm của
người cai nghiện, có nhận xét đánh giá của Giám đốc Trung tâm; hoặc Phiếu theo dõi
đánh giá người sau cai nghiện hàng tháng của Ban Chỉ đạo xã, phường;
c) Biên bản của Hội đồng xét duyệt người có nguy cơ tái nghiện cao tại Trung
tâm; các tài liệu chứng minh đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại Trung
tâm;

d) Văn bản đề nghị của Giám đốc Trung tâm đối với đối tượng quy định tại
điểm b, khoản 5, Điều 3; Hoặc văn bản đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã,
phường đối với đối tượng quy định tại điểm c, khoản 5 Điều 3 Quy chế này;
đ) Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện.
2. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện đối với người tự
nguyện vào Trung tâm bao gồm:
a) Sơ yếu lý lịch (dán ảnh màu 4x6);
b) Đơn tự nguyện xin vào Trung tâm;
c) Hồ sơ theo dõi quá trình cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm;
d) Các tài liệu liên quan đến nhân thân của người tự nguyện (nếu có);
đ) Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện.
Điều 22. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc lập hồ sơ, xét duyệt và áp
dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
1. Đối với người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện bắt buộc tại
Trung tâm
a) Đối với đối tượng đang cai nghiện tại Trung tâm: Giám đốc Trung tâm có
trách nhiệm lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện
bắt buộc tại Trung tâm gửi Hội đồng tư vấn thành phố chậm nhất là 20 ngày trước khi
người cai nghiện ma tuý kết thúc thời gian cai nghiện;
b) Đối với đối tượng đang quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng: Chủ tịch
UBND xã, phường có trách nhiệm lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp
quản lý sau cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm trình UBND quận, huyện để gửi Hội
đồng tư vấn thành phố đối với đối tượng không chấp hành đầy đủ các quy định về
quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú (theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 3 Quy
chế này);
c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Hội đồng tư vấn thành phố
phải tổ chức xét duyệt và trình Chủ tịch UBND thành phố ra Quyết định;
d) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Hội
đồng tư vấn, Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định áp dụng biện pháp quản
lý sau cai nghiện tập trung đối với người có nguy cơ tái nghiện cao nhưng không tự
nguyện vào Trung tâm.
2. Đối với người sau cai nghiện tự nguyện xin vào Trung tâm
a) Chậm nhất là 45 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện bắt buộc, Giám
đốc Trung tâm tổ chức cho người đang cai nghiện đăng ký tự nguyện quản lý sau cai
tại Trung tâm và tiến hành lập hồ sơ số người có đơn tự nguyện;
b) Chậm nhất 15 ngày trước khi người cai nghiện ma tuý kết thúc thời gian cai
nghiện, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm chuyển hồ sơ người tự nguyện đăng ký
cho Chi cục PCTNXH;
c) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục trưởng Chi cục
PCTNXH thẩm định và trình Giám đốc Sở LĐ-TB&XH quyết định áp dụng biện
pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm.
Điều 23. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại
Trung tâm

1. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp quản lý
sau cai nghiện tại Trung tâm có hiệu lực thi hành, UBND xã, phường (cán bộ chuyên
trách), công an xã, phường làm thủ tục giao người sau cai nghiện cho người đứng đầu
Trung tâm.
2. Đối với các trường hợp đang ở Trung tâm thì Giám đốc Trung tâm chuyển
hồ sơ và người sau cai nghiện sang quản lý theo quy định quản lý sau cai nghiện.
3. Người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện
tại Trung tâm nếu không tự giác chấp hành quyết định thì cơ quan Công an áp dụng
biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để buộc người đó phải chấp hành
quyết định.
Điều 24. Thủ tục giao nhận người sau cai nghiện ma tuý vào Trung tâm
1. Khi tiếp nhận người sau cai nghiện, Trung tâm phải kiểm tra hồ sơ và lập
biên bản giao nhận.
2. Hồ sơ giao nhận người sau cai nghiện ma tuý vào Trung tâm bao gồm:
a) Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố (đối với người có nguy cơ tái
nghiện cao nhưng không tự nguyện vào Trung tâm) hoặc Quyết định của Giám đốc
Sở LĐ-TB&XH (đối với người tự nguyện xin vào Trung tâm) về việc áp dụng biện
pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm;
b) Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm theo
quy định tại Điều 21 Quy chế này.
Điều 25. Nội dung quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
1. Tổ chức quản lý cách ly người sau cai khỏi môi trường ma tuý;
2. Tiếp tục điều trị các bệnh xã hội và rèn luyện phục hồi sức khoẻ;
3. Tổ chức giáo dục thể chất, đạo đức, pháp luật, hành vi nhân cách;
4. Tổ chức lao động trị liệu, nâng cao kỹ năng lao động;
5. Tổ chức học văn hoá, học nghề;
6. Giáo dục cá biệt, tư vấn về kỹ năng chống tái nghiện.
Điều 26. Hết thời hạn chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện tại
Trung tâm
1. Trong thời gian 30 ngày trước khi người sau cai nghiện hết thời hạn chấp
hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm, Giám đốc
Trung tâm thông báo cho bản thân, gia đình và UBND xã, phường nơi người sau cai
nghiện cư trú biết.
2. Khi hết thời hạn chấp hành quyết định, Giám đốc Trung tâm cấp Giấy chứng
nhận đã chấp hành xong quyết định quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm cho người
đó và gửi bản sao Giấy chứng nhận cho UBND xã, phường nơi người đó cư trú và gia
đình để tiếp tục quản lý, giúp đỡ tái hoà nhập cộng đồng.
Chương IV
QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TƯỢNG CAI NGHIỆNMATUÝ
VÀ ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM

Điều 27. Quyền lợi của đối tượng cai nghiện ma tuý và đối tượng quản lý
sau cai nghiện tại Trung tâm

1. Được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện phục hồi sức khoẻ, được cấp thẻ bảo hiểm y
tế miễn phí, được giáo dục đạo đức, pháp luật, được học nghề, tham gia lao động và
hưởng thành quả lao động làm ra.
2. Được trang bị dụng cụ bảo hộ khi lao động và đảm bảo an toàn vệ sinh lao
động theo pháp luật về lao động; được nghỉ lao động trong những ngày lễ, ngày tết,
ngày chủ nhật; được về gia đình 03 ngày để thăm viếng chịu tang khi có bố, mẹ (cả
bên vợ hoặc bên chồng), người trực tiếp nuôi dưỡng vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em
ruột từ trần nhưng phải có đơn đề nghị của gia đình và có xác nhận của chính quyền
địa phương.
3. Được tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt
động sinh hoạt bổ ích khác.
4. Được gặp và nhận quà của thân nhân chủ yếu khi đến thăm, nhưng không
quá 1 lần/ tháng.
5. Được quyền khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội
quy, quy chế của học viên khác, của cán bộ nhân viên Trung tâm.
6. Trường hợp ốm đau nặng, bệnh hiểm nghèo được Trung tâm làm thủ tục đề
nghị cho tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành Quyết định để chữa bệnh.
7. Trường hợp phụ nữ có thai (có xác nhận của y tế Trung tâm, Cơ quan y tế
cấp huyện trở lên) hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, có đơn đề nghị được UBND
xã, phường xác nhận thì được Trung tâm làm thủ tục đề nghị cho đình chỉ thi hành
Quyết định cai nghiện bắt buộc, chuyển giao cho UBND xã, phường quản lý giáo dục
tại địa phương.
8. Được Trung tâm xem xét đề nghị giảm, miễn thời gian chấp hành tập trung
cai nghiện và quản lý sau cai nghiện còn lại nếu có đủ các điều kiện sau:
a) Có nhiều tiến bộ nổi bật hoặc lập công trong quá trình cai nghiện và quản lý
sau cai nghiện;
b) Được tập thể học viên bầu chọn;
Các điều kiện nêu trên thực hiện theo quy chế khen thưởng tại Trung tâm được
cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian được xét giảm cộng dồn không quá ½ thời
gian chấp hành quyết định. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố quyết
định.
Điều 28. Trách nhiệm của đối tượng cai nghiện ma tuý và đối tượng quản
lý sau cai nghiện tại Trung tâm
1. Phải chấp hành đúng pháp luật Nhà nước, Quy chế này và nội quy, quy chế
của Trung tâm. Nếu vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định
của pháp luật và Quy chế của Trung tâm.
2. Trong thời gian cai nghiện ma tuý và quản lý giáo dục sau cai nghiện tại
Trung tâm, nếu tiếp tục sử dụng trái phép chất ma tuý thì thời gian cai nghiện ma tuý
và quản lý sau cai nghiện được tính lại từ đầu.
3. Trong thời gian đi bệnh viện điều trị, đối tượng phải chữa bệnh theo chỉ định
của bác sĩ Bệnh viện và chịu sự quản lý, giám sát của UBND xã, phường nơi cư trú.
Trường hợp đối tượng cố tình không điều trị hoặc tiếp tục sử dụng trái phép
chất ma tuý thì Công an xã, phường lập biên bản chuyển đối tượng vào Trung tâm để

chấp hành Quyết định cai nghiện hoặc quản lý sau cai nghiện bắt buộc với thời gian
được tính lại từ đầu.
4. Đối tượng có hành vi trốn khỏi Trung tâm phải chịu hình thức kỷ luật theo
Quy chế của Trung tâm; thời gian cai nghiện, quản lý sau cai được tính lại từ đầu.
5. Đối tượng cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm, bản thân hoặc
gia đình phải đóng góp các khoản chi phí theo quy định của pháp luật và theo quy
định của UBND thành phố.
Chương V
CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG CAI NGHIỆN, QUẢN LÝ SAU CAI
NGHIỆN; CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC
TẠI TRUNG TÂM
Điều 29. Chế độ trợ cấp đối với đối tượng cai nghiện và quản lý sau cai
nghiện tại Trung tâm
1. Đối tượng cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm (cả tự nguyện
và bắt buộc) được hỗ trợ:
a) Tiền ăn: 12 tháng đối với người cai nghiện ma tuý và không quá 24 tháng đối
với người sau cai nghiện;
b) Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các
bệnh cơ hội khác/1 lần chấp hành quyết định;
c) Tiền mua sắm vật dụng cá nhân hàng năm (quần áo và các vật dụng cá nhân
khác…);
d) Tiền hoạt động văn thể mỹ/1 năm;
đ) Tiền học văn hoá, học nghề;
e) Tiền tàu xe, ăn đường về hoà nhập cộng đồng/1 lần chấp hành quyết định;
g) Tiền vệ sinh phụ nữ/1 tháng;
h) Tiền mua sắm chăn màn/1 lần chấp hành quyết định;
i) Tiền mua thẻ bảo hiểm y tế hàng năm.
2. Mức hỗ trợ được thực hiện theo qui định hiện hành của Trung ương và của
UBND thành phố.
Điều 30. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức, người lao động làm việc
tại Trung tâm
- Chế độ phụ cấp được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Trung ương bao
gồm: phụ cấp khu vực, phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại
nguy hiểm, phụ cấp trực y tế 24/24 giờ, bồi dưỡng hiện vật do làm việc trong môi
trường độc hại nguy hiểm, phụ cấp thu hút đặc thù, phụ cấp ưu đãi y tế, phụ cấp ưu
đãi giáo dục, phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ viên chức làm công tác quản lý và chế độ
phụ cấp cho những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm
HIV/AIDS tại Trung tâm;
Mức phụ cấp các chế độ trên được áp dụng theo quy định của Trung ương và
của UBND thành phố tại thời điểm thực hiện.
- Ngoài các chế độ trên, cán bộ, viên chức, người lao động công tác tại Trung
tâm còn được hưởng các chế độ như sau:
+ Phụ cấp thu hút 200% lương chính (cấp bậc và chức vụ) đối với bác sĩ; 150%
lương chính đối với số cán bộ nhân viên y tế còn lại, cán bộ có trình độ Đại học công

tác tại Trung tâm; 100% lương chính đối với số cán bộ, nhân viên, người lao động
còn lại đang công tác tại Trung tâm;
+ Được thanh toán chế độ công tác phí khi đi công tác tại các xã, phường, quận,
huyện trong thành phố và đi công tác ngoài tỉnh theo quy định của UBND thành phố.
Điều 31. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 29, 30 Quy chế này được bố trí
trong dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách thành phố hàng năm.
2. Ngân sách thành phố chi trước các khoản thân nhân gia đình học viên phải
đóng góp trên cơ sở dự toán hàng năm của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,
nhằm đảm bảo các hoạt động bình thường của Trung tâm.
3. Tất cả các khoản đóng góp của thân nhân gia đình học viên theo quy định hiện
hành, Trung tâm có trách nhiệm thu và nộp vào ngân sách thành phố.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 32. Trách nhiệm của Trung tâm
1. Tổ chức tiếp nhận, phân loại, lập hồ sơ sổ sách quản lý người nghiện, người
sau cai nghiện ma tuý; thực hiện phát đồ cắt cơn, cai nghiện phục hồi sức khoẻ; tổ
chức giáo dục pháp luật, đạo đức, rèn luyện lao động, dạy nghề cho người cai nghiện
và người sau cai nghiện.
Có biện pháp phòng, chống việc bỏ trốn, chống ma tuý thâm nhập, chống các
hành vi tiêu cực tại Trung tâm; cán bộ nhân viên Trung tâm vi phạm thì phải kiểm
điểm làm rõ trách nhiệm và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý nghiêm theo
quy định của pháp luật và theo nội quy, quy chế của Trung tâm.
2. Khi tiếp nhận người nghiện và người sau cai nghiện ma tuý, Trung tâm phải
kiểm tra đối chiếu hồ sơ với người được giao nhận; thu giữ những vật dụng, tư trang
không được phép mang vào nơi cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; lập biên bản
tiếp nhận, ghi tên người nghiện và người sau cai nghiện vào sổ quản lý.
3. Thành lập khu vực tiếp nhận người nghiện vào lưu trú tạm thời tại Trung
tâm.
4. Tổ chức khu vực dành riêng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện là
nữ, trẻ em dưới 18 tuổi, người sử dụng ma tuý tổng hợp.
5. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người cai nghiện, người sau cai
nghiện khi tham gia lao động sản xuất. Nếu xảy ra tai nạn lao động, phải có biện pháp
xử lý ngay theo quy định của pháp luật về lao động.
6. Quản lý, tổ chức điều trị bệnh cho người cai nghiện, người sau cai nghiện
khi ốm đau.
a) Người đang cai nghiện, người sau cai nghiện bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo
mà Trung tâm không đủ điều kiện để tiếp tục điều trị phải có trách nhiệm đưa người
bệnh đến khám tại cơ sở y tế cấp thành phố;
b) Trường hợp đối tượng mắc bệnh vượt quá khả năng điều trị của Trung tâm
thì lập thủ tục đề nghị Chi cục PCTNXH tham mưu cho Giám đốc Sở LĐ-TB&XH
trình UBND thành phố quyết định cho tạm đình chỉ thi hành Quyết định để chữa
bệnh. Sau khi có Quyết định, Trung tâm tổ chức bàn giao người bệnh cho cơ sở y tế,
UBND xã, phường và gia đình quản lý chữa bệnh;

c) Hàng tháng Trung tâm phối hợp với địa phương kiểm tra định kỳ việc chữa
bệnh của người bệnh. Chi phí trong thời gian chữa bệnh thực hiện theo quy định hiện
hành của nhà nước.
7. Trong thời gian điều trị, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi chữa bệnh thì Trung tâm
phải thông báo bằng văn bản cho UBND, Công an xã, phường nơi đối tượng cư trú
biết để kiểm tra bắt chuyển đối tượng vào lại Trung tâm.
8. Người đang cai nghịên, người sau cai nghiện bị chết Trung tâm phải có biện
pháp giữ nguyên hiện trường, báo ngay cho cơ quan chủ quản, cơ quan y tế, Công an
nơi gần nhất và Viện kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra làm rõ theo đúng quy
định của pháp luật; đồng thời thông báo cho thân nhân người chết đến chứng kiến và
nhận về để mai táng.
Trường hợp không có thân nhân hoặc thân nhân không đến, Trung tâm có trách
nhiệm tổ chức mai táng sau khi được phép của cơ quan có thẩm quyền; chi phí mai
táng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
9. Người nghiện, người sau cai nghiện khi hết thời hạn cai nghiện hoặc quản lý
sau cai nghiện theo quy định, Trung tâm phải thông báo cho chính quyền địa phương
và gia đình biết trước 30 ngày và mời đến Trung tâm để nhận bàn giao đối tượng về
quản lý tại địa phương.
Cấp giấy chứng nhận và lập biên bản bàn giao người hết thời hạn cai nghiện,
người hết thời hạn quản lý sau cai nghiện cho gia đình và UBND xã, phường để tiếp
tục quản lý.
10. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có văn bản yêu cầu chuyển
giao đối tượng đang chấp hành Quyết định tại Trung tâm để điều tra, xét xử, Trung
tâm phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự. Giám đốc
Trung tâm báo cáo bằng văn bản cho Chi cục PCTNXH, Sở LĐ-TB&XH để thực
hiện đúng theo quy định hiện hành.
Điều 33. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý
sau cai nghiện ma tuý; tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch hàng
năm, dài hạn về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.
2. Là Chủ tịch Hội đồng tư vấn thành phố.
3. Trực tiếp quản lý toàn diện Trung tâm; chủ động phối hợp với các ngành,
đoàn thể, địa phương kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cai nghiện và quản lý
sau cai nghiện trên địa bàn thành phố.
4. Chỉ đạo ngành dọc tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai thực hiện công
tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.
5. Xây dựng và ban hành các biểu mẫu phục vụ cho việc cai nghiện, quản lý
sau cai nghiện.
6. Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quy
chế cho UBND thành phố, đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực
hiện.
Điều 34. Trách nhiệm của Công an thành phố
1. Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với các ngành chức năng giúp UBND
cùng cấp lập hồ sơ và đưa đối tượng cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện

vào Trung tâm; trực tiếp tham mưu tổ chức quản lý giáo dục người sau cai nghiện tại
nơi cư trú.
2. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác bảo vệ và huấn
luyện, hướng dẫn sử dụng các loại trang thiết bị công cụ hỗ trợ cho cán bộ Trung tâm
theo đề nghị của Sở LĐ-TB&XH.
3. Hỗ trợ lực lượng bảo vệ Trung tâm khi có yêu cầu, đồng thời phối hợp với
các ngành chức năng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra tại Trung tâm.
4. Phối hợp các cơ quan chức năng điều tra xử lý đối tượng cai nghiện và quản
lý giáo dục sau cai nghiện tại Trung tâm có hành vi vi phạm pháp luật.
Điều 35. Trách nhiệm của Sở Y tế
1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn trong hỗ trợ
cắt cơn, điều trị, cai nghiện phục hồi sức khoẻ cho người cai nghiện tại Trung tâm.
2. Chỉ đạo các cơ sở y tế chuyên khoa phối hợp với Trung tâm trong việc xét
nghiệm, điều trị các bệnh xã hội và hướng dẫn việc phòng, chống lây nhiễm lao và
HIV/AIDS cho học viên tại Trung tâm.
3. Hướng dẫn y tế các cấp cơ sở quản lý, theo dõi sức khoẻ người sau cai; chỉ
đạo Bệnh viện tiếp nhận, cứu chữa, quản lý người nghiện ma tuý, người sau cai
nghiện mắc các bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo do Trung tâm chuyển đến.
4. Tham mưu trình UBND thành phố về chế độ miễn, giảm viện phí cho người
nghiện ma tuý đang cai nghiện và người đang được quản lý sau cai nghiện.
5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chương trình điều trị nghiện các chất
dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn thành phố.
Điều 36. Các sở, ngành liên quan và đề nghị UBMTTQVN thành phố, các
đoàn thể
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện và
cùng tham gia thực hiện tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý.
Điều 37. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện
1. Tổ chức quản lý chặt chẽ địa bàn, nắm chắc di biến động của đối tượng
nghiện; chỉ đạo việc quản lý giáo dục sau cai nghiện tại nơi cư trú, có biện pháp ngăn
chặn tình trạng tái nghiện và gia tăng người nghiện mới.
2. Chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã, phường thường xuyên rà soát,
phát hiện kịp thời người nghiện, lập hồ sơ, xét duyệt đưa hết số người nghiện vào
Trung tâm cai nghiện.
3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường trong việc thực hiện quy trình
quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ
trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống hoà nhập cộng đồng.
4. Bố trí lực lượng, hỗ trợ kinh phí và phương tiện cần thiết để thực hiện có
hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện trên địa bàn.
Điều 38. Trách nhiệm của UBND xã, phường
Chủ động phối hợp với các đoàn thể và gia đình trong việc tổ chức quản lý giáo
dục người sau cai nghiện tại nơi cư trú theo qui định tại Quy chế này.
Điều 39. Định kỳ 6 tháng, năm các sở, ngành liên quan và UBND các địa
phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng
hợp báo cáo UBND thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinhs các cơ quan, đơn vị,
tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để
tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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