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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy ñối
với người bị ñề nghị áp dụng biện pháp xử lý ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000; Luật sửa ñổi, bổ sung một
số ñiều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 221/2013/Nð-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy ñịnh
chế ñộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2016/Nð-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 221/2013/Nð-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ
quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
quy ñịnh việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng Phòng Tư pháp cấp huyện ñối với hồ sơ
ñề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính ñưa vào trường giáo dưỡng, ñưa vào cơ
sở giáo dục bắt buộc và ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLðTBXH-BCA ngày 09/7/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ
Công an quy ñịnh thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác ñịnh tình trạng nghiện ma túy;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số
32/TTr-SLðTBXH ngày 08/3/2018.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ
và tổ chức cai nghiện ma túy ñối với người bị ñề nghị áp dụng biện pháp xử lý ñưa vào
cơ sở cai nghiện bắt buộc trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2018.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội, Y tế, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; Giám ñốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND
các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan,
ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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