Chiu ngày 11/01/2018, UBND qun Ng Hành Sn t chc gp mt, trao sinh k cho ngi sau cai nghin ma
túy 5 nm tr lên không tái nghin.
Ông Ngô Vn Sang-Phó Chi cc trng Chi cc Phòng, chng t nn xã hi (S L-TB và XH) nói chuyn, vn ng
thanh, thiu niên cai nghin
Ti bui gp mt, Phòng Lao ng-Thng binh và Xã hi qun ã báo cáo kt qu thc hin công tác cai nghin ma
túy, phòng chng mi dâm và qun lý sau cai nghin nm 2017, cho thy: ã rà soát và vn ng 07 i tng
tham gia ct c gii c ti Trung tâm y t qun; Phòng ã tip nhn 41 h s ngh áp dng bin pháp cai nghin bt
buc do Công an qun chuyn n, sau khi thm nh h s, T t vn kt lun thng nht ngh Tòa án nhân dân qun
Ng Hành Sn xem xét ban hành Quyt nh áp dng bin pháp x lý hành chính a vào C s xã hi Bu Bàng
thành ph cai nghin.
Các thanh niên lng nghe lãnh o phát biu
V công tác qun lý sau cai, qun ã thm và tng quà cho 20 hc viên ang cai nghin ti C s xã hi Bu Bàng;
phi hp vi UBND các phng t chc trao quà cho ngi nghin ma túy có h s qun lý hin ang c trú ti a phng
nhm ng viên h c gng làm n, t b con ng ma túy, phn u tr thành ngi công dân tt. Tham mu Ch tch
UBND qun ban hành 8 Quyt nh áp dng bin pháp qun lý sau cai nghin ma túy i tng nhng ngi ã hoàn
thành thi gian cai nghin bt buc ti C s xã hi Bu Bàng thành ph, giao cho Ch tch UBND các phng xây
dng và trin khai k hoch nhm qun lý, hng dn, giúp ngi sau cai nghin phòng, chng tái nghin; t vn cho
h thay i hành vi, nhân cách. Bên cnh ó, UBND các phng còn h tr kinh phí hc ngh, tìm vic làm và to
iu kin ngi sau cai nghin tham gia các hot ng xã hi, hòa nhp cng ng.
Qua kim danh, kim din hin nay trên a bàn qun có 32 ngi sau cai nghin ma túy có h s qun lý, trong
ó: Hòa Hi 14 ngi; Khuê M 6 ngi; Hòa Quý 3 ngi và M An 9 ngi. Trong s 32 ngi trên, 10 ngi có vic
làm n nh; 11 ngi vic làm không n nh, 11 ngi cha có vic làm. Qua phân loi, ánh giá hin 16 ngi tin b,
10 ngi cha tin b, 03 ngi có nguy c tái nghin và 01 b i khi a phng.
Nhân dp này, UBND qun ã trao s tin 30 triu ng cho 03 ngi (mi ngi 10 triu ng) sau cai nghin ma túy
5 nm tr lên không tái nghin nhm ng viên, khích l ngi sau cai t tin tip tc vn lên, quyt tâm on tuyt vi ma
túy, tr thành ngi có ích cho gia ình và xã hi./
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