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“a) ðối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường về hành vi sử dụng
ma túy trái phép ñều phải áp dụng hình thức cai nghiện tại gia ñình - cộng ñồng theo
quy ñịnh tại ðiểm g Khoản 5 ðiều 18 Nghị ñịnh số 111/2013/Nð-CP.
b) Người tự nguyện ñăng ký cai nghiện ma túy tại gia ñình - cộng ñồng nhưng
không chấp hành các quy ñịnh về cai nghiện, không tuân thủ quy trình ñiều trị
nghiện, tự ý bỏ cai nghiện thì các cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm các quy
ñịnh về cai nghiện tại gia ñình - cộng ñồng và hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt
buộc tại cộng ñồng theo quy ñịnh của pháp luật.
c) ðối tượng cai nghiện tại gia ñình - cộng ñồng ñược ñiều trị cắt cơn, giải ñộc
tại Trung tâm Y tế các quận, huyện; Bệnh viện Tâm thần ðà Nẵng hoặc các cơ sở
ñiều trị nghiện do UBND thành phố quy ñịnh thì thời gian lưu bệnh nhân ñiều trị do
bác sĩ ñiều trị chỉ ñịnh. Khi kết thúc ñiều trị, cắt cơn, giải ñộc cơ sở ñiều trị phải thử
test các chất ma túy. Trường hợp, bệnh nhân có kết quả kiểm tra âm tính với ma túy
thì cấp giấy chứng nhận ñã hoàn thành giai ñoạn cắt cơn giải ñộc ma túy và bàn giao
người cai nghiện cho Tổ công tác cai nghiện và gia ñình ñể tiếp tục quản lý. Trường
hợp, người cai nghiện có kết quả dương tính với chất ma túy thì thông báo kịp thời
cho chính quyền ñịa phương nơi quyết ñịnh áp dụng biện pháp giáo dục tại xã,
phường ra quyết ñịnh chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường và ñề
nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy ñịnh tại Khoản
16, ðiều 1 Nghị ñịnh số 56/2016/Nð-CP.
d) ðối tượng cai nghiện tại gia ñình - cộng ñồng ñược UBND xã, phường giới
thiệu ñến ñiều trị, cắt cơn, giải ñộc tại các cơ sở ñiều trị ñược hỗ trợ tiền thuốc ñiều
trị, cắt cơn, giải ñộc theo quy ñịnh của UBND thành phố ðà Nẵng.”
2. ðiều 4 bổ sung như sau:
“3. Trong thời gian lập hồ sơ ñề nghị ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ
quan lập hồ sơ phối hợp với cán bộ y tế có thẩm quyền cùng thử test và xác ñịnh tình
trạng nghiện ma túy của người vi phạm; ñồng thời hoàn chỉnh hồ sơ, yêu cầu người
nghiện ma túy hoặc người giám hộ ñọc và ký xác nhận.”
3. ðiều 5 bổ sung như sau:
“5. Người nghiện ma túy có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên ñịa bàn thành
phố ðà Nẵng nhưng không thường xuyên sinh sống tại nơi ñăng ký thường trú hoặc
tạm trú (có văn bản xác nhận của cơ quan Công an nơi ñăng ký thường trú hoặc tạm
trú) bị phát hiện lần ñầu sử dụng trái phép chất ma túy thì lập hồ sơ xử phạt hành
chính và thông báo cho UBND xã, phường nơi ñối tượng thường trú hoặc tạm trú ñể
theo dõi, quản lý. Trường hợp ñã bị xử phạt hành chính mà vẫn tái phạm sử dụng trái
phép chất ma túy thì tiến hành lập hồ sơ xác ñịnh tình trạng nghiện, nếu ñủ yếu tố thì
áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
6. Việc xác minh nơi cư trú, giấy tờ tùy thân của người bị lập hồ sơ ñề nghị áp
dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ñược thực hiện
như sau:

