ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 919 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 09 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở điều trị
nghiện ma túy tỉnh cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 06 năm
2008;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ 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;
Căn cứ 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;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công
văn số 537/SLĐTBXH-BTTN ngày 21 tháng 3 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định lập hồ sơ đưa người
nghiện ma túy vào Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh (gọi tắt là cơ sở cai nghiện)
cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay
thế Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Thuận về việc ban hành Quy trình lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào
cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y
tế, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,
phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan HCSN thuộc Trung ương;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KGVX. Bùi Vy
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