
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Nam Định, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  

cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Nam Định, 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30/3/2021; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc 

làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 

1922/SLĐTBXH-VP ngày 25/10/2021 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số    

2495/BC-SNV ngày 30/11/2021 về việc thẩm định Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ 

chức, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Nam Định, thuộc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Nam 

Định;  thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Nam Định   

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /12/2021  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

  

 Điều 1. Vị trí, chức năng 

1. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Nam Định ( sau đây gọi là Cơ sở) là đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có các chức 

năng gồm: Tiếp nhận và tổ chức thực hiện cai nghiện ma túy cho người nghiện 

ma túy bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và người nghiện ma túy tự nguyện 

cai nghiện; thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy; tiếp nhận, quản lý, 

giáo dục, tư vấn, điều trị hội chứng cai, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh 

khác đối với người đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

2. Cơ sở có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng theo quy 

định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, 

tổ chức, nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của đơn 

vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ sở  

1. Tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện ma túy tự nguyện phù 

hợp với khả năng tiếp nhận của Cơ sở. 

2. Giám đốc Cơ sở được quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp để 

quản lý, giáo dục, chữa trị cho người cai nghiện ma túy. 

3. Tuân thủ các quy định về xác định tình trạng nghiện ma túy, quy trình 

cai nghiện ma túy, quản lý người đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

4. Tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người 

cai nghiện ma túy, người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và 

người đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

5. Bảo đảm quyền của người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện và 

cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi 

đến dưới 18 tuổi. 

6. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy công lập có trách nhiệm bảo 

đảm điều kiện hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy; niêm yết công khai chi phí 

cai nghiện ma túy tại cơ sở theo quy định của pháp luật. 
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7. Phòng, chống thẩm lậu ma túy vào cơ sở. 

8. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người cai nghiện ma túy tự 

nguyện được tiếp nhận hoặc tự ý chấm dứt việc sử dụng dịch vụ hoặc hoàn thành 

quy trình cai nghiện ma túy phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

người đó đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện. 

9. Tiếp nhận, quản lý, giáo dục, tư vấn, điều trị hội chứng cai, điều trị rối 

loạn tâm thần và các bệnh khác đối với người đang trong thời gian lập hồ sơ đề 

nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

10. Tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá, phân loại, xác định tình trạng nghiện, tổ 

chức điều trị, cắt cơn giải độc, phục hồi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, tổ 

chức các hoạt động nâng cao thể lực; điều trị các rối loạn về thể chất, tâm thần; 

chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, người mắc bệnh 

lao. 

11. Tổ chức các hoạt động trị liệu, tâm lý hành vi, tổ chức các hoạt động tư 

vấn cá nhân, tư vấn nhóm; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, 

phòng, chống HIV/AIDS và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm 

HIV/AIDS tại cơ sở cai nghiện ma túy. Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình người 

nghiện ma túy về điều trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng. 

12. Tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, 

nâng cao trình độ nhận thức; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt 

động văn hóa, xã hội cho học viên; đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy 

định của pháp luật; hướng nghiệp và phối hợp với các cơ quan liên quan thực 

hiện các biện pháp hỗ trợ về vốn, tạo việc làm, tham gia các hoạt động xã hội tại 

cộng đồng; tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự tại cơ sở cai 

nghiện ma túy và địa bàn nơi trú đóng của cơ sở cai nghiện ma túy. 

13. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tổ chức lao động trị 

liệu, dạy nghề, tạo việc làm. 

14. Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo 

quy định của pháp luật. Cập nhật dữ liệu vào hệ thống dữ liệu toàn quốc và báo 

cáo tình hình hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy cho cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định. 

15. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng các phương pháp 

điều trị, cai nghiện phục hồi. 

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo 

các quy định khác của pháp luật. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc 

1. Lãnh đạo Cơ sở gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 
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Giám đốc người đứng đầu Cơ sở, thực hiện công tác quản lý, điều hành 

mọi hoạt động của Cơ sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cơ sở. 

Phó Giám đốc giúp Giám đốc Cơ sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ 

thể do Giám đốc Cơ sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Cơ sở và 

trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Cơ sở vắng 

mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Cơ sở ủy quyền thay Giám đốc Cơ sở 

điều hành các hoạt động của Cơ sở.  

2. Các phòng thuộc Cơ sở gồm: 

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; 

- Phòng Y tế; 

- Phòng Công tác cai nghiện bắt buộc; 

- Phòng Công tác cai nghiện tự nguyện. 

3. Số lượng người làm việc của Cơ sở được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc 

làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Cơ sở được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt, trong tổng số lượng người làm việc của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh giao hàng năm; đảm bảo số lượng 

người làm việc tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

 Điều 4. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đã được phê 

duyệt, chỉ đạo Giám đốc Cơ sở quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng 

phòng thuộc Cơ sở.  

2. Chỉ đạo Cơ sở xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí sử dụng viên 

chức, người lao động phù hợp vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp đã được phê duyệt. 

3. Chỉ đạo Cơ sở bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu 

chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; thực hiện quy định 

công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp 

luật./. 
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