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QUYẾT ĐỊNH
 Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SAO ĐỎ

Căn cứ Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương 
Căn cứ Nghị định 94/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai 

nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 

tháng 02 năm 2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 
94/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, 
cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

Xét đề nghị của Tổ trưởng tổ công tác cai nghiện ma túy.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng đối với anh 
(chị): Trần Huy Quyết            Sinh ngày: 16 tháng 10 năm 1994
      Hộ khẩu thường trú: KDC Thái Học 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.
      Nơi ở hiện nay: KDC Thái Học 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.
      Thời gian cai nghiện là 03 tháng kế từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Giao cho Tổ công tác cai nghiện ma túy, Công an, Y tế, phối hợp với 
gia đình, khu dân cư xây dựng và thực hiện kế hoạch áp dụng biện pháp cai nghiện 
bắt buộc tại cộng đồng đối với anh(chị): Trần Huy Quyết            

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, anh(chị) có tên tại Điều 1, 
Tổ trưởng tổ công tác cai nghiện, Trưởng khu dân cư chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
Nơi nhận:          CHỦ TỊCH
- Như điều 1;
- Lưu: VT UBND phường

                                                                                                  Nguyễn Hoài Bắc
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