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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số:9263/Qð-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ðề án thực hiện mục tiêu
“Không có người nghiện ma tuý trong cộng ñồng
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ñến năm 2015”
________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết 06/CP ngày 29 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ về tiếp tục
tăng cường lãnh ñạo, chỉ ñạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình
hình mới;
Căn cứ Quyết ñịnh số 165/2008/Qð-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26
tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục tăng cường lãnh ñạo, chỉ ñạo
công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới;
Căn cứ Nghị quyết số 78/2009/NQ-HðND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Hội
ñồng nhân dân thành phố (khoá VII) kỳ họp thứ 14 về ñiều chỉnh mục tiêu chương
trình thành phố 5 không giai ñoạn 2009-2015;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Công an thành phố ðà Nẵng,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðề án thực hiện mục tiêu “Không có người nghiện ma tuý
trong cộng ñồng trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ñến năm 2015” với các nội dung
chủ yếu sau ñây:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác
phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý; ñảm bảo tất cả người nghiện ma túy phải
ñược áp dụng cai nghiện bằng các hình thức theo qui ñịnh của pháp luật; giảm ñến

