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KẾT LUẬN THANH TRA 

 Về việc thanh tra hành chính tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy 

 

Thực hiện Quyết định số 7481/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/9/2022 của Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thanh tra hành chính tại Cơ sở 

điều trị nghiện ma túy; từ ngày 26/9 đến 30/9 và ngày 12/10/2022 Đoàn thanh tra 

theo Quyết định số 7481/QĐ-SLĐTBXH đã tiến hành thanh tra tại Cơ sở điều trị 

nghiện ma túy. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 26  tháng 10 năm 2022 của Trưởng đoàn 

thanh tra, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết luận như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG. 

1. Tên Cơ sở: Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận. 

2. Quyết định thành lập: Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đư c thành lập tại 

Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của  y ban nh n d n tỉnh Bình 

Thuận trên cơ sở tổ chức lại Trung t m Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

tỉnh Bình Thuận. 

3. Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận; Số điện thoại: 0252.3813274. 

4. Chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở (Theo Quyết định số 289/QĐ-

SLĐTBXH ngày 13/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). 

4.1. Chức năng: Cơ sở có các chức năng tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc; 

cai nghiện ma túy tự nguyện; tiếp nhận người sử dụng, người nghiện ma tuý 

không có nơi cư trú ổn định; điều trị thay thế. 

4.2. Nhiệm vụ:  

- Tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá, ph n loại, xác định tình trạng nghiện, tổ 

chức điều trị, cắt cơn giải độc, phục hồi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, tổ chức 

các hoạt động n ng cao thể lực; điều trị các rối loạn về thể chất, t m thần và các 

bệnh đồng diễn; chăm sóc, tư vấn và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, người 

mắc bệnh lao; tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế cho người cai nghiện ma túy. 

- Tổ chức các hoạt động trị liệu, t m lý hành vi, tổ chức các hoạt động tư 

vấn cá nh n, tư vấn nhóm; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, 

phòng, chống HIV/AIDS và triển khai các biện pháp dự phòng l y nhiễm 

HIV/AIDS tại Cơ sở. Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình người cai nghiện ma túy về 

điều trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng. 
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- Tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục phục hồi hành vi, nh n cách, 

n ng cao trình độ nhận thức; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt 

động văn hóa, xã hội cho học viên; đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy 

định của pháp luật; hướng nghiệp và phối h p với các cơ quan liên quan thực hiện 

các biện pháp hỗ tr  về vốn, tạo việc làm, tham gia các hoạt động xã hội tại cộng 

đồng; tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự tại Cơ sở và địa bàn nơi 

trú đóng của Cơ sở. 

- Phối h p với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nh n để tổ chức lao động trị 

liệu, dạy nghề, tạo việc làm. 

- Quản lý nh n lực, tài chính, tài sản theo ph n công, ph n cấp và theo quy 

định của pháp luật. Cập nhật dữ liệu vào hệ thống dữ liệu toàn quốc và báo cáo 

tình hình hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy cho cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định. 

- Phối h p với các cơ quan, tổ chức, cá nh n áp dụng các phương pháp điều 

trị, cai nghiện phục hồi.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

UBND tỉnh giao theo các quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, hiện nay tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận chưa 

ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và 

mối quan hệ công tác của Cơ sở theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 

27/4/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Bình Thuận (Quyết định số 289/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/3/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Cơ sở điều trị nghiện ma 

túy tỉnh Bình Thuận, hiện nay đã cũ do căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội Bình Thuận).  

5. Về ban hành các văn bản: Cơ sở đã ban hành đầy đủ các văn bản triển 

khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật có liên quan về 

điều trị nghiện ma túy. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH. 

1. Về cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất của Cơ sở điều trị nghiện ma túy. 

1.1. Cơ cấu tổ chức. 

- Ban Giám đốc: Có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. 

- Các phòng chuyên môn: Có 03 phòng chuyên môn với số viên chức, người 

lao động, như sau:  

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán: 03 viên chức, 02 H p đồng lao 

động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (HĐLĐ 68). 
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 + Phòng Quản lý học viên - Lao động trị liệu - Dạy nghề: 01 viên chức, 32 

HĐLĐ 68. 

 + Phòng Điều trị nghiện - Tư vấn giáo dục - Hòa nhập cộng đồng: 03 viên 

chức, 03 h p đồng chờ thi tuyển. 

- Tổng số viên chức, người lao động của Cơ sở: 46 người (nam: 40 người, 

nữ: 06 người). Trong đó:  

+ Số biên chế sự nghiệp đư c giao: 12 người (trong đó: Số biên chế hiện có 

09 người; 03 HĐLĐ trong chỉ tiêu chờ thi tuyển). Số HĐLĐ 68 đư c giao: 34/34 

người. 

+ Theo trình độ đào tạo: Đại học: 12 người; Cao đẳng: 02 người; Trung cấp 

chuyên nghiệp: 15 người; Sơ cấp, công nh n kỹ thuật: 02 người; Chưa qua đào 

tạo: 15 người. 

 1.2. Công tác cán bộ. 

 - Việc tuyển dụng viên chức, người lao động và bố trí, ph n công công tác 

(từ ngày 01/01/2021 đến nay): 

 + Tuyển dụng viên chức: Cơ sở thực hiện tuyển dụng viên chức theo hình 

thức thi tuyển do Sở Lao động - TB&XH tổ chức. Từ ngày 01/01/2021 đến nay, 

Sở không tổ chức thi tuyển viên chức. 

+ Tuyển dụng HĐLĐ 68: Từ ngày 01/01/2021 đến nay, Cơ sở thực hiện 

tuyển dụng và ký HĐLĐ đối với 17 người lao động theo Nghị định 68, bố trí tại 

phòng Quản lý học viên - Lao động trị liệu - Dạy nghề (16 người) làm công tác 

quản lý người cai nghiện; phòng Điều trị nghiện - Tư vấn giáo dục - Hòa nhập 

cộng đồng (01 người) làm công tác tư vấn, giáo dục học viên. 

- Việc quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, lu n chuyển, chuyển đổi vị trí, chức 

danh công tác:  

+ Trong năm 2021, Cơ sở thực hiện bổ nhiệm 01 chức danh Phó Trưởng 

phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán. Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm đảm 

bảo theo quy định. 

+ Cơ sở có triển khai thực hiện công tác quy hoạch các chức danh Giám 

đốc, Phó Giám đốc giai đoạn 2026 – 2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 

2021 – 2026, trình Giám đốc Sở phê duyệt. Tuy nhiên, Cơ sở chưa thực hiện rà 

soát, bổ sung quy hoạch và phê duyệt quy hoạch các chức danh Trưởng, phó 

trưởng phòng giai đoạn 2021 – 2026 và phê duyệt quy hoạch 2026 – 2031. 

+ Chưa x y dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Từ ngày 

01/01/2021 đến nay, không có trường h p nào thuộc diện chuyển đổi vị trí công 

tác. 

- Thực hiện các chế độ đối với viên chức, người lao động (Tiền lương, tiền 

công, các chế độ phụ cấp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các chế 

độ, chính sách đãi ngộ khác) đảm bảo theo quy định. 
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- Thực hiện các chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với viên chức, người lao 

động, quản lý hồ sơ viên chức, người lao động: Thực hiện đầy đủ theo quy định 

hiện hành, Từ tháng 01/2021 đến nay không có trường h p viên chức, lao động 

thôi việc, nghỉ hưu. Hồ sơ viên chức, người lao động đư c lưu trữ ngăn nắp, gọn 

gàng. 

- Thực hiện đánh giá, ph n loại viên chức, người lao động hàng năm đảm 

bảo theo quy định.  

- Việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao 

động: Hàng năm, đơn vị ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua 6 tháng, 

năm, thi đua chuyên đề để viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia. Kịp 

thời biểu dương và đề nghị cấp trên khen thưởng những cá nh n có thành tích nổi 

bật trong thực hiện các phong trào thi đua. Từ ngày 01/01/2021 đến nay, không có 

trường h p viên chức, người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật.  

 1.3. Cơ sở vật chất. 

 1.3.1. Điều kiện về vị trí, môi trường. 

- Vị trí của Cơ sở không đư c thuận l i do nằm sát đường lộ, khu d n cư và 

nghĩa trang thành phố Phan Thiết dễ dàng bị đối tư ng xấu tiếp cận g y khó khăn 

trong công tác quản lý, phòng ngừa thẩm lậu ma túy và các chất g y nghiện vào 

Cơ sở.  

- Cơ sở vật chất tuy đã đư c quan t m đầu tư trong những năm gần đ y 

nhưng vẫn chưa đáp ứng đư c các yêu cầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 

chính trị đư c giao. 

1.3.2. Vệ sinh, môi trường trong cơ sở cai nghiện. 

- Về quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế: Cơ sở đã ký h p đồng 

số 10/HĐVS-KT ngày 02/7/2021 với UBND phường Phú Hài tổ chức thu gom rác 

hàng ngày theo giờ quy định (từ 13 giờ - 16 giờ).  

- Về quản lý, xử lý nước thải: Các khu người cai nghiện ở có có hệ thống tự 

thấm. 

- Đường nội bộ, c y xanh, hành lang và cảnh quan môi trường: X y dựng 

đường nội bộ bằng bê tông xi măng nối liền các khu quản lý, do diện tích đất sử 

dụng có hạn nên hệ thống c y xanh đư c trồng đư c trồng rải rác, toàn bộ Cơ sở 

có tường bao bộc cao 03m có quấn d y kẽm phía trên. 

1.3.3. Bố trí nơi khám chữa bệnh, học tập, dạy nghề, lao động, nơi ăn ở, 

sinh hoạt văn hoá thể thao, phòng kỷ luật, phòng cắt cơn, phòng thăm gặp th n 

nh n người cai nghiện thuận l i phù h p với từng khu vực quản lý, gia đình th n 

nh n người cai nghiện đư c đi lại dễ dàng. 

 2. Công tác quản lý người cai nghiện ma túy, trình tự, thủ tục tiếp nhận 

người nghiện ma túy.  

2.1. Công tác quản lý người cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện 

ma túy. 
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- Tổng số người cai nghiện ma túy tại thời điểm báo cáo: 366 người (trong 

đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 366 người; cai nghiện ma túy tự nguyện: 0), chi 

tiết theo bảng biểu như sau: 

 (ĐVT: người) 

TT Nội dung Năm 2021 Năm 2022 Ghi chú 

I. Cai nghiện bắt buộc    

Tổng số người, trong đó: 184 366  

 Nam  182 363  

 Nữ 02 03  

1. Năm trước chuyển sang 252 184  

1.1 Nam 248 182  

1.2 Nữ 04 02  

2. Tổng số người cai nghiện vào cơ sở trong 

năm 
150 356  

2.1 Nam  149 353  

2.2 Nữ 01 03  

2.3 Trốn, trở lại 0 0  

2.4 Khác (đi viện, về chịu tang, trở 

lại,...) 
21 (17 đi viện, 04 

chịu tang) 
22 (21 đi viện, 01 

chịu tang) 
 

3. Tổng số người cai nghiện ra khỏi Cơ sở 

trong năm 
216 174  

3.1 Nam  213 172  

3.2 Nữ 03 02  

3.3 Ra đúng thời hạn 195 156  

3.4 Ra trước thời hạn 21 17 
Năm 2022: 01 

(chết khi điều trị tại 

bệnh viện) 

3.5 Trốn, không trở lại 0 0  

3.6 Khác (đi viện, về chịu tang, không 

trở lại,...) 
0 01 

Tạm đình chỉ quyết 

định 

II. Cai nghiện tự nguyện: Không phát sinh. 

2.2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận người nghiện ma túy vào cơ sở. 

- Hồ sơ, quy trình bàn giao, tiếp nhận, ph n loại người nghiện ma túy: 

 + Năm 2021: Hồ sơ, quy trình bàn giao, tiếp nhận, ph n loại của người 

nghiện ma túy bắt buộc, Cơ sở thực hiện đảm bảo theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2, Điều 16, 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. 

 + Năm 2022: Hồ sơ, quy trình bàn giao, tiếp nhận, ph n loại của người 

nghiện ma túy bắt buộc, Cơ sở thực hiện đảm bảo theo quy định tại khoản 1, 

khoản 2 và khoản 3 Điều 55 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật Xử lý 

vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. 
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- Quy trình cai nghiện: Cơ sở thực hiện quy trình cai nghiện đảm bảo theo 

quy định tại Thông tư Liên tịch số 41/2010/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 

31/12/2010 của Bộ Lao động - TB&XH, Bộ Y tế, đư c chia thành 05 giai đoạn 

gồm: Giai đoạn tiếp nhận, ph n loại; giai đoạn cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh 

nhiễm trùng cơ hội; giai đoạn giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi nh n cách; giai 

đoạn lao động trị liệu, học nghề, học văn hóa; giai đoạn phòng, chống tái nghiện, 

chuẩn bị hòa nhập cộng đồng. 

- Về quy trình thủ tục tạm định chỉ; miễn, giảm thời gian chấp hành quyết 

định cai nghiện bắt buộc: Cơ sở thực hiện đảm bảo theo quy định tại Điều 19, 

Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính Phủ. 

- Về giải quyết trường h p chết trong thời gian chấp hành quyết định: Cơ sở 

thực hiện đảm bảo theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 

30/12/2013 của Chính phủ. 

- Về truy tìm người nghiện ma túy bỏ trốn: Cơ sở thực hiện đảm bảo theo quy 

định tại Điều 17, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ. 

- Về quy trình thủ tục chuyển người nghiện ma túy ra khỏi cơ sở theo yêu cầu 

của Cơ quan tố tụng hình sự: Cơ sở thực hiện đảm bảo theo quy định tại Điều 20, 

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ. 

- Về quy trình, thủ tục đưa người nghiện ma túy đã chấp hành xong quyết 

định cai nghiện bắt buộc tái hòa nhập cộng đồng: Cơ sở thực hiện đảm bảo  theo 

quy định tại Điều 30, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính 

phủ. 

- Cơ sở lưu trữ hồ sơ đảm bảo theo quy định. 

3. Việc thực hiện các chế độ đối với người nghiện ma túy. 

3.1. Chế độ đóng góp của người cai nghiện. 

- Đối với cai nghiện bắt buộc: Người cai nghiện không phải đóng góp. 

- Đối với cai nghiện tự nguyện: Cơ sở không có người cai nghiện tự nguyện.  

3.2. Chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nhân. 

- Cơ sở thực hiện chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nh n đảm bảo theo 

quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của 

Chính phủ (đối với năm 2021) và khoản 1, khoản 2 Điều 65 Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ (năm 2022), cụ thể:  

+ Định mức tiền ăn hàng tháng của người cai nghiện bằng 0,8 mức lương cơ 

sở hiện hành. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện đư c ăn thêm không quá 

03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán người cai nghiện đư c ăn 

thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn của người cai nghiện bị 

ốm do Giám đốc Cơ sở quyết định theo chỉ định của nh n viên y tế điều trị, nhưng 

không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường. 
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+ Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh họat cá nh n 

và băng vệ sinh đối với người cai nghiện là nữ hàng năm của người cai nghiện 

bằng 0,9 lần mức lương cơ sở hiện hành. 

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn đư c kiểm tra chặt chẽ, thực 

phẩm luôn đư c kiểm tra trước khi đưa vào chế biến; lưu trữ mẫu thức ăn đúng 

theo quy định của Bộ Y tế.  

3.3. Chế độ khám, chữa bệnh. 

- Về khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần: Cơ sở thực hiện đảm bảo theo 

Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, ngày 30/12/2013 của Chính phủ, 

cụ thể: Tổ chức theo dõi, khám sức khỏe, chăm sóc các bệnh thông thường như: 

cảm cúm, viêm họng, đau bao tử, đau răng, các bệnh ngoài da…; Những bệnh 

vư t khả năng điều trị và bệnh cần cấp cứu như tim mạch, thần kinh, lao phổi … 

đều kịp thời chuyển lên bệnh viện tuyến trên;  người cai nghiện đư c lập hồ sơ 

theo dõi sức khỏe, việc khám sức khỏe định kỳ và các bệnh theo dõi đư c lập 

thành phiếu khám sức khỏe và đư c lưu trong hồ sơ theo dõi sức khỏe; Luôn kiểm 

tra theo dõi số lư ng thuốc và vật tư y tế, dự trù đủ và kịp thời cho việc chăm sóc 

sức khỏe, điều trị bệnh và phòng chống dịch tại Cơ sở; Sử dụng hiệu quả thiết bị y 

tế cho người cai nghiện; Hiện nay cơ sở điều trị nghiện ma túy cai nghiện theo 

phác đồ ATK (An thần kinh); Quyết định số 3556/2014/QĐ-BYT ngày 10/9/2014 

hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn t m thần thường gặp do sử dụng ma 

túy tổng h p dạng Amphetamine; Quyết định số 786/2019/QĐ-BYT ngày 

01/3/2019 hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng h p dạng Amphetamine của 

Bộ Y tế. 

- Về điều trị bệnh cho người cai nghiện: Cơ sở thực hiện điều trị bệnh cho 

người cai nghiện đảm bảo theo quy định tại khoản 4 điều 23 Nghị định số 

221/2013/NĐ-CP, ngày 30/12/2013 của Chính phủ.  

- Về giải quyết chế độ đối với người cai nghiện bị thương tích do tai nạn lao 

động, thiên tai, hỏa hoạn: Cơ sở thực hiện đảm bảo theo quy định tại điểm c, 

khoản 3 điều 67 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ. 

- Biện pháp đề phòng dịch bệnh; phòng, chống l y nhiễm HIV/AIDS và các 

bệnh truyền nhiễm cho người cai nghiện: Có theo dõi tình hình sức khỏe và dịch tễ 

để kịp thời đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại Cơ sở; Thường xuyên 

thực hiện phun thuốc diệt ruồi, gián, muỗi, chuột; Nhỏ nước tỏi khi có dịch bệnh 

cảm cúm; Triển khai công tác giáo dục cho người cai nghiện nắm bắt, hiểu biết, 

giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nh n về các biện pháp phòng, tránh l y lan 

bệnh dịch. 

3.4. Chế độ lao động trị liệu. 

- Cơ sở tổ chức cho người cai nghiện thực hiện lao động trị liệu 18 giờ/tuần 

(thứ 2 và thứ 6 từ 6h30 đến 9h30 phút; thứ 3, thứ 4 và thứ 7 từ 6h30 - 10h30); 

người cai nghiện tham gia lao động trị liệu đư c ph n công công việc phù h p với 

sức khỏe, độ tuổi và giới tính (gia công hàng thủ công mỹ nghệ). Cơ sở có h p 
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đồng liên kết với Cơ sở đan thủ công mỹ nghệ Văn Phú Hùng để tạo việc làm cho 

người cai nghiện. 

- Về phân chia thu nhập từ kết quả lao động, sản xuất: Căn cứ theo công văn 

số 449/UBND-VXDL ngày 01/01/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về chủ trương 

phân phối thu nhập từ hoạt động gia công tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - 

Lao động xã hội (nay là Cơ sở điều trị nghiện ma túy) gồm 70% chi trả tiền công 

cho người cai nghiện (bao gồm công trực tiếp và công phục vụ), 20% hỗ tr  tiền 

ăn cho người cai nghiện khi nằm viện, cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể 

dục thể thao, thăm viếng, giao dịch, khen thưởng cho người cai nghiện, 10% chi 

cho công tác phục vụ lao động trị liệu.  

3.5. Quy định về thân nhân thăm gặp. 

- Thăm gặp thông thường: Cơ sở đã x y dựng Quy chế thăm, gặp giữa 

người cai nghiện và thân nhân ban hành theo Quyết định số 107/QĐ-CSĐTNMT 

ngày 16/10/2019, Quy chế thăm gặp ban hành theo hướng dẫn của Bộ LĐTBXH. 

Cơ sở có bố trí phòng gặp riêng cho th n nh n người cai nghiện; đã đảm bảo cho 

người cai nghiện đư c quyền thăm, gặp th n nh n mỗi tuần 01 lần (vào thứ 5), 

mỗi lần không quá 02 giờ và tối đa không quá 03 th n nh n.  

- Về thăm gặp v /chồng: Cơ sở chưa quy định chế độ thăm gặp v  hoặc 

chồng, chưa bố trí phòng thăm gặp riêng cho người cai nghiện có v  hoặc chồng 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, ngày 

30/12/2013 của Chính phủ và tại Khoản 1 Điều 69 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của Chính phủ (Cơ sở chưa thực hiện vì không đảm bảo điều 

kiện cơ sở vật chất).  

- Hồ sơ người nghiện ma túy về chịu tang đảm bảo đầy đủ theo quy định. 

Khi có bố, mẹ, v  hoặc chồng, con chết thì người cai nghiện đư c phép về để chịu 

tang; đơn đề nghị có xác nhận của UBND cấp xã nơi người cai nghiện cư trú kèm 

giấy chứng tử; có quyết định cho người cai nghiện về chịu tang (trong quyết định 

thể hiện thời gian về chịu tang tối đa không quá 05 ngày, không kể thời gian đi 

đường); có biên bản giao và nhận người cai nghiện giữa Cơ sở và gia đình người 

cai nghiện (biên bản đã ghi rõ họ tên người cai nghiện, thời gian, họ tên người 

giao, họ tên người nhận). 

- Tiếp nhận quà, đồ dùng thiết yếu, tiền lưu ký: Th n nh n đư c gửi cho 

người cai nghiện trái cây tươi các loại; Tiền gửi cho người cai nghiện phải gửi lưu 

ký và có chữ ký của người gửi; Thuốc chữa bệnh gửi theo toa của Bác sĩ điều trị 

khi có yêu cầu của cán bộ y tế Cơ sở. 

3.6. Học văn hóa, giáo dục nghề nghiệp. 

- Về học văn hóa: Rà soát danh sách đối với người cai nghiện chưa biết chữ, 

mở lớp phổ cập xóa mù chữ cho người cai nghiện, dạy từ mức 1 đến mức 3 theo 

chương trình dạy xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cơ sở đã triển khai 

cho đối tư ng học văn hóa phù h p với trình độ của người cai nghiện theo quy 

định tại Điều 25 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP Cơ sở đã tổ chức 01 lớp học xóa 
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mù chữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với người cai nghiện không 

biết chữ trong năm 2022). 

- Về học nghề: Cơ sở đã liên kết với Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận tổ 

chức 06 lớp sơ cấp nghề cho 190 người cai nghiện, gồm các nghề: Lắp đặt và sửa 

chữa máy điều hòa không khí; kỹ thuật hàn. 

3.7. Sinh hoạt văn hóa, hoạt động thể dục thể thao. 

- Cơ sở đã tổ chức giáo dục nhóm với chủ đề người cai nghiện theo địa 

phương, người cai nghiện mới, người cai nghiện có tiền án, người cai nghiện theo 

Sam (Đội); nội dung tập trung vào vấn đề ổn định tư tưởng, vấn đề g y mất an 

ninh trật tự, vấn đề chống bỏ trốn nhằm giúp người cai nghiện thay đổi hành vi, 

n ng cao kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết tình huống gặp phải trong quá trình 

điều trị nghiện và kỹ năng phòng chống tái nghiện. 

- Nhân các ngày lễ, tết, kỷ niệm trong năm Cơ sở x y dựng kế hoạch tổ chức 

các hoạt động vui chơi giải trí, giao lưu với đoàn viên, thanh niên các địa phương 

nhằm giúp người cai nghiện có tinh thần thoải mái, ổn định tư tưởng trong thời 

gian học tập, cai nghiện. 

- Cơ sở có x y dựng tủ sách và phòng đọc cho người cai nghiện ma túy theo 

quy định. 

- Cơ sở có trang bị các dụng cụ rèn luyện thể dục, thể thao để người cai 

nghiện rèn luyện thể lực, n ng cao thể chất và tinh thần. 

3.8. Tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách. 

- Cơ sở đã bố trí Phòng tư vấn, sau giai đoạn cắt cơn, giải độc người cai 

nghiện đư c học nội quy, quy chế của Cơ sở, những quy định liên quan đến công 

tác cai nghiện, kiến thức kỹ năng phòng, chống bệnh dễ l y nhiễm, phòng tránh tái 

sử dụng ma túy.  

- Thực hiện liệu pháp t m lý cá nh n: giáo dục những người cai nghiện có cá 

tính, thường xuyên sai phạm và có những hành vi g y nguy hiểm; tư vấn giúp 

người cai nghiện tháo gỡ những vướng mắc, lo lắng về sức khỏe, bệnh tật. Hoạt 

động này đư c làm thường xuyên khi phát hiện người cai nghiện có những biểu 

hiện không bình thường.  

- Thực hiện liệu pháp t m lý nhóm, rèn luyện giáo dục 12 giá trị sống, người 

cai nghiện đư c thành từng nhóm: nhóm người cai nghiện mới; nhóm người cai 

nghiện theo địa phương, nhóm, theo đội; nhóm có tiền án, tiền sự; nhóm sai phạm 

nội quy, quy chế; nhóm tiến bộ.v.v… để giúp người cai nghiện tháo gỡ những t m 

tư vướng mắc về tư tưởng và xóa bỏ sự mặc cảm; người cai nghiện trong nhóm 

cùng thảo luận, tìm cách giúp đỡ, thể hiện sự th n thiện, cởi mở và chia sẻ giữa 

người cai nghiện với nhau. Hoạt động này duy trì thường xuyên để ổn định t m lý 

học viên. 

- Thực hiện liệu pháp t m lý tập thể: Hàng tuần vào sáng thứ hai tổ chức giáo 

dục n ng cao nhận thức cho người cai nghiện về nh n cách, đạo đức, lối sống, 

quyền và nghĩa vụ công d n; tìm hiểu các Bộ Luật Hình sự; Luật D n sự; Luật 
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phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến học viên; 

giáo dục lịch sử truyền thống và sức khỏe để cho người cai nghiện rèn luyện tác 

phong, lối sống lành mạnh không có ma túy (theo giáo trình tài liệu của Cục 

PCTNXH và một số tài liệu khác có liên quan). 

- Thực hiện liệu pháp sinh hoạt hàng ngày: giúp cho người cai nghiện đi vào 

nề nếp, thực hiện giờ giấc, vệ sinh cá nh n, sắp xếp đồ dùng sinh hoạt cá nh n gọn 

gàng, sạch sẽ, chia sẻ công việc cùng với tập thể. 

- Phối h p với Đoàn thanh niên Cơ sở tổ chức các hoạt động trò chơi d n 

gian, thi tìm hiểu về phòng chống ma tuý, HIV/AIDS nh n các ngày lễ tết, tháng 

phòng chống ma tuý, tháng phòng chống HIV/AIDS. 

3.9. Công tác bình xét, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật.  

- Cơ sở có x y dựng Quy chế Khen thưởng, kỷ luật đối với người cai 

nghiện; Quy chế Quản lý người cai nghiện ma túy; Quy chế thăm, gặp giữa người 

cai nghiện và th n nh n; Quy chế Tổ chức, hoạt động của tổ tự quản; Quy định 

thang điểm rèn luyện đối với người cai nghiện và tiêu chí đánh giá xếp loại người 

cai nghiện. 

- Thực hiện công tác bình xét, xếp loại người cai nghiện ma túy theo tháng, 

quý, năm đảm bảo quy định. 

- Về thủ tục theo dõi, lập hồ sơ, bình bầu, xét duyệt, các hình thức khen thưởng 

và thủ tục, hình thức, việc thi hành các biện pháp kỷ luật đư c Cơ sở thực hiện đảm 

bảo quy định. 

4. Trách nhiệm của người đứng đầu, của viên chức trong việc thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ.  

4.1. Trách nhiệm của người đứng đầu. 

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan về trách nhiệm người 

đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính: Vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu thể hiện rõ nét, tập trung chỉ đạo đầy đủ, kịp thời phát huy đư c 

d n chủ tại Cơ sở; công tác cải cách hành chính đư c triển khai thực hiện nghiêm 

túc, không có đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo về giải quyết thủ tục hành chính 

hoặc phản ảnh của viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo; công tác thông 

tin, báo cáo định kỳ và đột xuất đúng theo quy định. 

- Thực hiện quy chế d n chủ ở cơ sở, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý theo 

đúng quy định: Đã ban hành đầy đủ các Kế hoạch thực hiện Quy chế d n chủ ở cơ 

sở hàng năm (Kế hoạch số 254/KH-CSĐTNMT ngày 16/3/2021 triển khai thực 

hiện Quy chế d n chủ trong hoạt động cơ quan năm 2021; Kế hoạch số 181/KH-

CSĐTNMT ngày 24/02/2022 triển khai thực hiện Quy chế d n chủ trong hoạt 

động cơ quan năm 2022); rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện d n chủ 

trong hoạt động của Cơ sở (Quyết định số 07/QĐ-CSĐTNMT ngày 24/01/2022 về 

việc ban hành Quy chế thực hiện d n chủ trong hoạt động cơ quan); Quy chế chi 

tiêu nội bộ (Quyết định số 20/QĐ-CSĐTNMT ngày 22/02/2021 ban hành Quy chế 
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chi tiêu nội bộ của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận); Nội quy cơ 

quan. Triển khai thực hiện các nội dung Quy chế d n chủ cơ sở và báo cáo định kỳ 

hàng tháng, quý, đột xuất đảm bảo theo quy định. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT- 

TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 

01/10/2012, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 

15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 

của UBND tỉnh và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ. Đến nay không có viên chức, lao động nào có hành vi sai phạm. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 

27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. 

4.2. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức. 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nội quy, quy chế cơ quan; chấp 

hành quyết định cấp trên và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật: Thực 

hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, 

viên chức, hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo chất lư ng, hiệu quả, đúng trình tự, thủ 

tục và thời gian quy định, có trách nhiệm với công việc đư c giao, không làm trái 

với quy định của pháp luật và quy định của Cơ sở. 

- 100% VC, LĐ chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc n ng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ 

giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy 

mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác; Chỉ thị số 40-CT/TU 

ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

5. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản của cơ sở.  

5.1. Công tác quản lý đầu tư, mua sắm: Không phát sinh. 

5.2. Việc đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm trang thiết bị, sản phẩm 

phục vụ hoạt động của Cơ sở: Không phát sinh. 

5.3. Công tác quản lý tài chính, tài sản.  

- Công tác lập, giao dự toán: Kinh phí hàng năm đều đư c Cơ sở lập dự toán 

trình lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH xem xét và đư c cấp trên ph n bổ kinh phí 

hoạt động đảm bảo kế hoạch đề ra.  

- Tổng số các khoản thu (do ng n sách nhà nước cấp dự toán để thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn) với tổng số tiền 23.364.938.400 đồng. Trong đó, năm 2021: thu bộ 

máy quản lý hành chính số tiền là 3.271.365.700 đồng, cai nghiện bắt buộc số tiền 

là 8.281.124.000 đồng; năm 2022: thu bộ máy quản lý hành chính số tiền là 
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3.628.312.700 đồng, cai nghiện bắt buộc số tiền là 8.184.136.000 đồng, cụ thể như 

sau: 

ĐVT: 1.000 đồng 

                 Năm                                    

                                                            

Nội dung 

Bộ máy quản lý hành 

chính 

Bắt buộc Tự nguyện 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Tổng thu (I+II) 3.271.365,7 3.628.312,7 8.281.124 8.184.136 0 0 

I. Năm trước 

chuyển sang: 
13.312,7 13.312,7     

II. Thu trong 

năm: 
3.258.053 3.615.000 8.281.124 8.184.136 0 0 

1. Ngân sách nhà 

nước 

3.258.053 3.615.000 7.753.000 7.883.000   

2. Đóng góp của 

cá nhân/gia đình 

người tự nguyện 

      

3. Lao động sản 

xuất 

  528.124 301.136   

4. Thu từ nguồn 

để triển khai, 

thực hiện các 

chương trình, đề 

án 

      

5. Tài tr , ủng hộ        

6. Thu khác (báo 

cáo theo nội dung 

thực tế). 

      

 - Tổng các khoản chi với tổng số tiền 13.390.245.000 đồng, trong đó chi cho bộ 

máy quản lý và x y dựng, mua sắm trang thiết bị với tổng số tiền: 5.954.140.000 

đồng (trong đó: Năm 2021 là 3.226.053.000 đồng; năm 2022 là 2.728.087.000 

đồng); Chi cho người cai nghiện bắt buộc với tổng số tiền: 7.436.105.000 đổng 

(trong đó: Năm 2021 là 4.570.816.000 đồng; năm 2022 là 2.865.289.000 đồng), cụ 

thể như sau:  

                                                                                                               ĐVT: 1.000 đồng 

 

TT 

 

Nội dung 
Năm Ghi chú 

2021 2022  

 Tổng chi (I+II+III) 7.796.869 5.593.376  

I Chi cho bộ máy quản lý và xây dựng, 

mua sắm trang thiết bị 

3.226.053 2.728.087  
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1 Tiền lương và phụ cấp 3.135.115 2.637.565  

2 X y dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị     

3 Các nội dung chi khác 90.938 90.522  

II Chi cho người cai nghiện bắt buộc 4.570.816 2.865.289  

1 Tiền ăn 3.428.485 1.939.631  

2 Tiền thuốc chữa bệnh 69.273 55.507  

3 Chi phí y tế 50.027 117.000  

4 Học văn hoá 726 547  

5 Đồ dùng sinh hoạt cá nh n 323.363 284.170  

6 Học nghề 120.000 240.000  

7 Hoạt động văn thể 5.640 5.002  

8 Hỗ tr  tái hoà nhập cộng đồng    

9 Tiền tàu, xe cho học viên  0  

10 Tiền thuốc cho người cai nghiện 

HIV/AIDS 

 0  

11 Chi phí mai táng cho người cai nghiện chết  0  

12 Chi cho người cai nghiện vào lưu trú tạm 

thời 

 0  

13 Chi từ nguồn để triển khai, thực hiện các 

chương trình, đề án 

 0  

14 Chi khác (tiền trực ca, trực ngoài giờ 

phục vụ người cai nghiện bắt buộc) 

573.302 222.932  

III Chi cho người cai nghiện tự nguyện 0 0  

+ Việc chi hoạt động thường xuyên như các khoản thanh toán cá nh n (tiền 

lương, phụ cấp, tiền lương tăng thêm…), các khoản chi quản lý, chi hoạt động chuyên 

môn; các khoản chi khác đư c Cơ sở thực hiện đảm bảo đúng chế độ theo quy định. 

+ Chi các hoạt động không thường xuyên như: Chi tiền ăn, mua sắm vật dụng, 

điện, nước, xăng xe và các khoản phục vụ cho người cai nghiện thực hiện đúng quy 

định. 

 + Chi từ nguồn lao động sản xuất: Cơ sở thực hiện chi theo quy định tại Công 

văn số 449/UBND – VXDL ngày 1/1/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc chủ 

trương ph n phối thu nhập từ hoạt động gia công tại Trung t m Chữa bệnh – Giáo dục 

– Lao động Xã hội (nay là Cơ sở điều trị nghiện ma túy): 70% chi tiền công cho người 

cai nghiện; 20% chi hỗ tr  tiền ăn cho người cai nghiện khi nằm viện, chi các hoạt 

động văn hóa, thể dục thể thao, thăm viếng, giao dịch, khen thưởng cho người cai 

nghiện; 10% chi cho công tác phục vụ lao động trị liệu. Tuy nhiên, trong năm 2022, 

chứng từ chi cho các nội dung chưa đảm bảo quy định như thanh toán mua nước 

uống chưa có hóa đơn kèm theo chứng từ. 

 - Việc trích lập và sử dụng các quỹ: Cơ sở thực hiện chi theo Quy chế chi tiêu 

nội bộ đã x y dựng, tiết kiệm chi tiêu, có tăng thu nhập cho viên chức và người lao 

động, đã thực hiện rà soát, tiết kiệm chi thường xuyên để trích lập quỹ phúc l i và chi 

trả thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động (đối tư ng chi và mức chi 

theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ sở),.. kinh phí tiết kiệm đư c sử 

dụng trích lập các quỹ 243 triệu đồng trong năm 2021.  
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- Việc kê khai, quyết toán thu nhập cá nh n: Hàng năm, Cơ sở đều thực hiện 

việc lập kê khai, báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nh n nộp về Cục thuế tỉnh 

trên hệ thống theo đúng quy định. Tuy nhiên, chưa thực hiện việc in các bảng kê 

khai, quyết toán thuế thu nhập cá nh n để lưu hồ sơ. 

- Việc quản lý và sử dụng tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật: Cơ 

sở đã ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; sử dụng tài sản của Cơ sở 

đúng mục đích. Tuy nhiên, chưa thực hiện in sổ theo dõi công cụ, dụng cụ để lưu 

hồ sơ; đã đưa vào sử dụng máy bộ đàm số tiền 19.500.000 đồng nhưng chưa thực 

hiện tăng tài sản trong sổ tài sản (năm 2021).   

- Đánh giá việc sử dụng tài sản nhà nước do Cơ sở quản lý: Cơ sở có thực 

hiện kiểm kê tài sản hàng năm theo đúng quy định, nhưng chưa đánh giá lại các tài 

sản của Cơ sở để thực hiện thanh lý tài sản đối với những tài sản hết thời gian 

khấu hao, không còn sử dụng đư c. 

- Hàng năm, Cơ sở thực hiện công khai tài chính theo quy định, các biểu 

mẫu và nội dung công khai phù h p theo hướng dẫn của Thông tư số 61/2017/TT-

BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ng n sách đối với 

đơn vị dự toán ng n sách, tổ chức đư c ng n sách nhà nước hỗ tr . Hình thức 

công khai đư c công bố tại cuộc họp cơ quan và niêm yết tại cơ quan để mọi 

người biết. Chứng từ quyết toán lưu giữ đầy đủ, sổ kế toán đư c bảo quản và lưu 

trữ cẩn thận tại bộ phận kế toán, tiến hành kiểm kê quỹ theo quy định. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác. 

6.1. Về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế: 

không phát sinh. 

6.2. Về trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ tr : Đã thực hiện việc trang bị, 

quản lý, sử dụng công cụ hỗ tr  cho cán bộ tại cơ sở đảm bảo theo quy định. 

6.3. Về phối h p bảo đảm an ninh trật tự. 

- Có x y dựng phương án phối h p hỗ tr  an ninh, trật tự với các đơn vị: 

Công an phường Phú Hài, thành phố phan Thiết; Công an xã Hàm Thắng và Công 

an thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc; phối h p với các chốt d n phòng 

liên quan trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, xử lý những vấn đề phát sinh trong 

việc quản lý học viên. 

- Có thành lập Tiểu đội d n qu n tự vệ cơ quan thực hiện nhiệm vụ x y 

dựng, huấn luyện, hoạt động sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phòng thủ 

d n sự. 

- Có thành lập Tổ Tự quản trong số người cai nghiện tại Cơ sở theo quyết 

định số 107/QĐ-CSĐTNMT, ngày 05/9/2018 của Cơ sở điều trị nghiện ma túy 

gồm có 01 Tổ trưởng và 22 thành viên là người cai nghiện đang cai nghiện tại Cơ 

sở tự theo dõi, giám sát người cai nghiện chấp hành nội quy, quy chế của Cơ sở. 

Kịp thời ngăn chặn các vụ việc g y rối đánh nhau giữa các người cai nghiện tại Cơ 

sở và tham gia truy bắt người cai nghiện bỏ trốn. Ngoài ra thực hiện một số nhiệm 
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vụ khác do thầy, cô ph n công. Trong năm chưa xảy ra trường h p nào manh 

động, g y rối, bỏ trốn tập thể. 

- Cử 12 viên chức tham gia lớp đào tạo, tập huấn công tác bảo đảm an ninh 

trật tự do phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình 

Thuận tổ chức và cử 29 viên chức tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức an 

ninh quốc phòng do Trường Qu n sự tỉnh Bình Thuận tổ chức.  

- Đã lập hòm thư tố giác vi phạm và lập đường d y nóng, thông báo công 

khai số điện thoại theo quy định tại điểm 1.6 khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số 

19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA. 

- Định kỳ hàng tháng, Cơ sở đã cung cấp cho Công an thị trấn Phú Long 

huyện Hàm Thuận Bắc về số lư ng người cai nghiện hiện có và danh sách người 

cai nghiện mới tiếp nhận, người cai nghiện chấp hành xong quyết định xứ lý; 

thông báo cho công an cấp xã nơi người cai nghiện cư trú để quản lý, giáo dục, tái 

hòa nhập cộng theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số 

19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA.  

- Có thực hiện việc chủ trì, tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng với Công 

an thị trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc để đánh giá tình hình thực hiện công 

tác bảo đảm an ninh, trật tự và thống nhất biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. 

4. Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Không 

phát sinh. 

5. Hoạt động thanh tra, kiểm tra.  

5.1. Cơ sở tự kiểm tra. 

Trong thời kỳ thanh tra, Cơ sở không tổ chức tự kiểm tra thực hiện công tác 

cai nghiện ma túy tại Cơ sở mà thực hiện 03 cuộc giám sát của Ban Thanh tra 

nhân dân.  

5.2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

Trong năm 2021, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực 

hiện 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý cai 

nghiện ma túy tại Cơ sở và đã có Kết luận thanh tra số 71/KL-TTr ngày 

04/02/2021, đến nay Cơ sở đã thực hiện cơ bản đầy đủ các kiến nghị theo Kết luận 

thanh tra. 

Tháng 8/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 01 cuộc 

kiểm tra việc thực hiện Quy chế d n chủ cơ sở tại Cơ sở và đã có Thông báo kết 

quả kiểm tra số 2033/TB-TKT ngày 12/9/2022.   

III. KẾT LUẬN. 

1. Ưu điểm. 

- Nhìn chung việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ đư c giao; trách 

nhiệm của người đứng đầu, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; công 
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tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý tài chính, tài sản cơ bản đã đư c Cơ sở thực 

hiện đảm bảo quy định.  

- Đã ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

và các quy định của pháp luật có liên quan về công tác điều trị nghiện ma túy. 

Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm viên chức quản lý tại Cơ sở đảm bảo theo 

quy định. Thực hiện các chế độ đối với viên chức, người lao động (tiền lương, tiền 

công, các chế độ phụ cấp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các chế 

độ, chính sách đãi ngộ khác) đảm bảo quy định. Việc đánh giá, ph n loại viên 

chức, người lao động và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên 

chức, người lao động hàng năm đư c Cơ sở thực hiện đảm bảo quy định.  

 - Công tác quản lý người cai nghiện ma túy và trình tự, thủ tục tiếp nhận người 

nghiện ma túy đư c Cơ sở thực hiện đảm bảo quy định. Về các chế độ đối với 

người nghiện ma túy (chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nh n; chế độ khám, 

chữa bệnh; chế độ lao động trị liệu; quy định về th n nh n thăm gặp; học văn hóa, 

giáo dục nghề nghiệp; sinh hoạt văn hóa, hoạt động thể dục thể thao; tư vấn, phục 

hồi hành vi, nh n cách; công tác bình xét, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật) cơ bản 

đư c Cơ sở thực hiện đảm bảo quy định. Đã thực hiện việc trang bị, quản lý, sử 

dụng công cụ hỗ tr  cho viên chức tại cơ sở đảm bảo theo quy định. Thực hiện tốt 

công tác phối h p bảo đảm an ninh trật tự tại Cơ sở. 

- Về trách nhiệm của người đứng đầu: Đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, 

chỉ tiêu có liên quan về trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải 

cách hành chính; đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo; 

công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất đúng theo quy định. Thực hiện quy 

chế d n chủ ở cơ sở, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý theo đúng quy định.  

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức: Đã thực hiện đúng và 

đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về viên chức, hoàn thành nhiệm vụ, 

thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định, có trách nhiệm với công 

việc đư c giao, không làm trái với quy định của pháp luật. 

- Về công tác quản lý tài chính, tài sản: Công tác lập, giao dự toán đư c Cơ 

sở thực hiện đảm bảo quy định. Việc chi hoạt động thường xuyên như các khoản 

thanh toán cá nh n (tiền lương, phụ cấp, tiền lương tăng thêm…), các khoản chi quản 

lý, chi hoạt động chuyên môn; các khoản chi khác đư c Cơ sở thực hiện đảm bảo đúng 

chế độ theo quy định. Việc chi các hoạt động không thường xuyên (chi tiền ăn, mua 

sắm vật dụng, điện, nước, xăng xe và các khoản phục vụ cho người cai nghiện) thực 

hiện đúng quy định. Thực hiện việc trích lập và sử dụng các quỹ; thực hiện việc kê 

khai, quyết toán thu nhập cá nh n; việc quản lý và sử dụng tài sản công cơ bản đã 

đư c Cơ sở thực hiện đảm bảo quy định.  

2. Thiếu sót, tồn tại. 

Bên cạnh những ưu điểm, trong quá trình tổ chức thực hiện tại Cơ sở vẫn 

còn một số thiếu sót, tồn tại như sau:  

- Chưa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, 

biên chế và mối quan hệ công tác của Cơ sở theo Quyết định số 12/2022/QĐ-
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UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận.  

- Chưa quy định chế độ thăm gặp v  hoặc chồng, chưa bố trí phòng thăm 

gặp riêng cho người cai nghiện có v  hoặc chồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 

28 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, ngày 30/12/2013 của Chính phủ và tại Khoản 1 

Điều 69 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ (Cơ sở 

chưa thực hiện vì không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất).  

- Chưa thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch và phê duyệt quy hoạch các 

chức danh Trưởng, phó trưởng phòng giai đoạn 2021 – 2026 và phê duyệt quy 

hoạch 2026 – 2031. Chưa x y dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.  

- Công tác quản lý tài chính, tài sản:  

+ Về chi từ nguồn lao động sản xuất trong năm 2022, chứng từ chi cho các 

nội dung chưa đảm bảo quy định như thanh toán mua nước uống chưa có hóa đơn 

kèm theo chứng từ. 

+ Việc kê khai, quyết toán thu nhập cá nh n: Chưa thực hiện việc in các 

bảng kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nh n để lưu hồ sơ. 

+ Chưa thực hiện in sổ theo dõi công cụ, dụng cụ để lưu hồ sơ; đã đưa vào 

sử dụng máy bộ đàm số tiền 19.500.000 đồng nhưng chưa thực hiện tăng tài sản 

trong sổ tài sản (năm 2021).   

+ Có thực hiện kiểm kê tài sản hàng năm nhưng chưa đánh giá lại các tài sản 

của Cơ sở để thực hiện thanh lý tài sản đối với những tài sản hết thời gian khấu 

hao, không còn sử dụng đư c. 

III. Nguyên nhân dẫn đến một số tồn tại, hạn chế. 

Cơ sở chưa thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở nên chậm 

tham mưu Sở ban hành chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện hành; Cơ sở vật 

chất hiện nay tại Cơ sở chưa đảm bảo điều kiện nên chưa bố trí phòng thăm gặp 

riêng cho người cai nghiện có v  hoặc chồng; Về công tác quy hoạch, chuyển đổi 

vị trí công tác, công tác quản lý tài sản tại Cơ sở do bộ phận tham mưu chưa 

nghiên cứu s u, kỹ các quy định nên dẫn đến một số tồn tại nêu trên. 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ. 

Trên cơ sở những thiếu sót, tồn tại nêu trên; Giám đốc Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội kiến nghị như sau: 

1. Đối với Giám đốc Cơ sở điều trị nghiện ma túy. 

1.1. Tổ chức họp rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy định về công 

tác cai nghiện ma túy và tham mưu khắc phục những thiếu sót, tồn tại nêu trên. 

1.2. Tham mưu Lãnh đạo Sở sớm ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Cơ sở theo 

Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận 

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận; Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

1.3. Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất của Cơ sở, đề xuất với 

Lãnh đạo Sở cho ý kiến bố trí phòng thăm gặp riêng cho người cai nghiện có v  

hoặc chồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định 221/2013/NĐ-CP, ngày 

30/12/2013 của Chính phủ và tại Khoản 1 Điều 69 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của Chính phủ. 

1.4. Tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch và phê duyệt quy hoạch 

các chức danh Trưởng, phó trưởng phòng giai đoạn 2021 – 2026 và phê duyệt quy 

hoạch 2026 – 2031.  

1.5. X y dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.  

1.6. Về công tác quản lý tài chính, tài sản:  

- Về chi từ nguồn lao động sản xuất trong năm 2022, khi thực hiện thanh toán 

phải có hóa đơn kèm theo chứng từ. 

- Thực hiện việc in các bảng kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nh n để 

lưu hồ sơ. 

- Thực hiện tăng tài sản trong sổ tài sản năm 2021 tại Cơ sở (sử dụng máy bộ 

đàm) và thực hiện in sổ theo dõi công cụ, dụng cụ để lưu hồ sơ. 

- Kiểm kê tài sản hàng năm phải đánh giá lại các tài sản của Cơ sở để thực 

hiện thanh lý tài sản đối với những tài sản hết thời gian khấu hao, không còn sử 

dụng đư c. 

2. Đối với Văn phòng Sở: Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của Cơ sở điều trị 

nghiện ma túy đư c nêu tại mục 1.2 phần IV kết luận này, tham mưu Lãnh đạo Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết các kiến nghị của Cơ sở.  

3. Đối với Phòng Kế hoạch - Tài chính: Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của 

Cơ sở điều trị nghiện ma túy đư c nêu tại mục 1.3 phần IV kết luận này, tham 

mưu Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết các kiến nghị của 

Cơ sở.  

4. Đối với phòng Bảo trợ xã hội và Phòng chống tệ nạn xã hội: Định kỳ 

hàng năm tham mưu tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về việc 

thực hiện công tác cai nghiện ma túy cho viên chức làm công tác cai nghiện tại Cơ 

sở.  

Yêu cầu Cơ sở điều trị nghiện ma túy thực hiện các nội dung kiến nghị tại 

mục 1 phần IV và báo cáo kết quả thực hiện (bằng văn bản) về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội (qua Thanh tra Sở) chậm nhất 60 ngày, kể từ ngày công bố 

kết luận thanh tra.  

Cơ sở điều trị nghiện ma túy có trách nhiệm niêm yết công khai kết luận 

thanh tra này tại trụ sở làm việc của đơn vị theo quy định tại Điều 39 Luật Thanh 
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tra năm 2010 và Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra. 

Giao Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện kết luận này theo quy định của pháp luật. 

 y quyền cho Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết định số 7481/QĐ-

SLĐTBXH ngày 15/9/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc thanh tra hành chính tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy thực hiện công bố 

Kết luận thanh tra này tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (để báo cáo); 

- Phó Giám đốc Sở (Đ/c Thành); 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng BTXH  và PCTNXH; 

- Phòng KH-TC; 

- Cơ sở điều trị nghiện ma túy; 

- Trang website Sở; 

- Lưu: VT, TTr (Trung 08b.). 
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