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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp phối hợp lập hồ sơ
người nghiện ma túy đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào
cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;
Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 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;
Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chính
phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình
tự; thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy;
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 2021 của Bộ
trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định
tình trạng nghiện ma túy;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và X� hội tại Tờ trình
số 547/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm
2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp phối hợp lập hồ sơ người
nghiện ma túy đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện
bắt buộc trên địa bàn tỉnh An Giang.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 4 năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở
Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- TAND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo AG; Đài PT-TH AG,
TTXVN Phân xã AG;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Phòng: KGVX, NC, TH;
- Lưu: VT,
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