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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 26/2017/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày14 tháng 8 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi, bổ sung Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma
túy trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ban hành kèm theo Quyết ñịnh
số 28/2014/Qð-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014
của UBND thành phố ðà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật số 23/2000/QH10 về phòng, chống ma tuý và Luật số
16/2008/QH12 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật phòng, chống ma tuý;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy
ñịnh về chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt ñộng của
cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế ñộ ñối với người
chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
Căn cứ Nghị ñịnh số 90/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy ñịnh về
ñiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
Căn cứ Nghị ñịnh số 111/2013/Nð-CP ngày 30/09/2013 quy ñịnh chế ñộ áp
dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị ñịnh số
56/2016/Nð-CP ngày 29 tháng 6 năm 2016 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh
số 111/2013/Nð-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp
xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị ñịnh 136/2016/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 sửa ñổi, bổ
sung Nghị ñịnh số 221/2013/Nð-CP ngày 30/12/2013 Quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện
pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số
384/TTr-SLðTBXH ngày 09 tháng 5 năm 2017.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ
chức cai nghiện ma túy trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ban hành kèm theo Quyết
ñịnh số 28/2014/Qð-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của UBND thành phố.
1. Khoản 1 ðiều 2 bổ sung như sau:

