UBND TỈNH AN GIANG

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ,PCTP,HIV/AIDS,TNXH
VÀ PTTDBVANTQ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 75/HD-BCĐ

An Giang, ngày 15 tháng 8 năm 2019

HƯỚNG DẪN
Lập danh sách quản lý người nghiện ma túy và đưa người nghiện ma túy ra
khỏi danh sách quản lý trên địa bàn tỉnh An Giang

Quản lý người nghiện ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của công tác phòng, chống ma túy. Để khắc phục và chấn chỉnh những hạn chế
thiếu sót trong công tác lập danh sách quản lý người nghiện ma túy và đưa
người nghiện ma túy ra khỏi danh sách quản lý, đánh giá đúng thực trạng số
người nghiện ma túy trên toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống ma túy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, các tệ nạn xã
hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang ban hành
hướng dẫn việc lập danh sách quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuy,
người nghiện ma túy và đưa người nghiện ma túy ra khỏi danh sách quản lý
trên địa bàn Tỉnh như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008.
- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
- Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 và Quyết định số
13/2019/QĐ-TTg ngày 27/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung
Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ban hành chế độ báo báo, thống kê về phòng,
chống ma túy.
- Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định
về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và
Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Công an quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP
- Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày
29/6/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP
ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành
chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP và Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày
09/9/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP
ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày
09/07/2015 của Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an
quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.
- Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị áp dụng
biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa
bàn tỉnh An Giang.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng
Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện,
thuốc hướng thần, bị lệ thuộc vào các chất này và được người có thẩm quyền
xác định tình trạng nghiện xác nhận đã nghiện ma túy.
Người sử dụng trái phép chất ma túy là người bị phát hiện sử dụng trái
phép chất ma túy, xét nghiệm có kết quả dương tính với ma túy hoặc có tài liệu,
thông tin chứng minh đã sử dụng trái phép chất ma túy.
2. Lập danh sách quản lý người nghiện ma túy
Số người nghiện ma túy trên một địa bàn (xã, phường, thị trấn) bao gồm
tổng số người sử dụng trái pháp các chất ma túy đã được thống kê lập danh
sách quản lý và đã xác định tình trạng nghiện.
Số người sử dụng trái phép chất ma túy trên một địa bàn (xã, phường, thị
trấn) bao gồm tổng số người sử dụng trái pháp các chất ma túy đã được thống
kê lập danh sách quản lý nhưng chưa xác định tình trạng nghiện.
3. Các trường hợp đưa ra khỏi danh sách người nghiện
- Người nghiện ma túy đã chết.
- Người nghiện ma túy được cấp giấy chứng nhận hoàn thành việc cai
nghiện ma túy theo các Nghị định của Chính phủ.
- Người nghiện ma túy có quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc theo
quyết định của Tòa án.
- Người nghiện ma túy có quyết định đưa đi cở sở giáo dục, trường giáo
dưỡng.
- Người nghiện ma túy có quyết định thi hành án phạt tù giam từ 12 tháng
trở lên.
- Người nghiện ma túy có thời gian không sử dụng ma túy tối thiểu 06
tháng trở lên và qua 03 lần kiểm tra mỗi lần cách nhau 01 tháng có kết quả âm
tính với ma túy.
- Người nghiện ma túy bỏ địa phương từ 06 tháng trở lên và qua 03 lần
xác minh mỗi lần cách nhau 01 tháng không có ở nơi cư trú.
* Ghi chú: Các trường hợp đưa ra khỏi danh sách người nghiện, các đơn
vị, địa phương không thống kê số liệu người nghiện nhưng phải có danh sách
và hồ sơ theo dõi, quản lý riêng, kịp thời phát hiện lập hồ sơ quản lý giáo dục

phù hợp khi người nghiện trở về cư trú tại địa phương hoặc sử dụng trái phép
chất ma túy.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở hướng dẫn này, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh
và Xã Hội, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố chỉ
đạo lực lượng chức năng triển khai thực hiện thống nhất. Tiến hành lập danh
sách quản lý người nghiện và đưa người nghiện ma túy ra khỏi danh sách quản
lý.
2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Y tế chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng,
chống tội phạm, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc tỉnh bổ sung, điều chỉnh hướng dẫn này khi có quy định, hướng
dẫn mới của Trung ương trong công tác quản lý người nghiện ma túy./.
Nơi nhận:
- TT.TU, TT/HĐND tỉnh;
- Các Thành viên BCĐ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị, TP;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH, NC
- Lưu: HCTC, CAT.
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