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Số:        /QĐ- UBND  Tân Việt, ngày ..… tháng ..… năm 2022

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

–––––––––––––––––

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN VIỆT

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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 Phòng, chống ma túy 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 bản xác nhận ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Ông Trần Văn Huy
Theo đề nghị của Trưởng Công an xã Tân Việt.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quản lý có thời hạn đối với người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ 

tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
1. Người bị quản lý:
Họ và tên (viết in hoa): TRẦN VĂN ĐÁO  Giới tính: Nam
Tên gọi khác (nếu có): Không có
Ngày, tháng, năm sinh: 15/06/1962
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 030062009651 
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay: Thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương.
2. Tổ chức (hoặc đại diện gia đình) được giao quản lý:
Họ và tên (viết in hoa): Trần Văn Huy  Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:  1932



Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 140060704
Nơi cấp: CA tỉnh Hải Dương                                
Nơi ĐKHKTT:  Ngọc Lộ, Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Điện thoại liên lạc:
Quan hệ với người nghiện ma túy được quản lý: Bố đẻ
3. Thời gian quản lý: Từ ngày 06 tháng 9 năm 2022 đến khi người có thẩm quyền 

đưa đối tượng đi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định 
của Tòa án.

4. Người bị quản lý, tổ chức (hoặc đại diện gia đình) được giao quản lý thực hiện 
trách nhiệm theo quy định tại Điều 48 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.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Công an xã Tân Việt và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: Hồ sơ, VT

CHỦ TỊCH

VŨ XUÂN HÀO
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