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U( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIIJT NAM 

THI XA C!YA LO Dôc lap - Tir do - Hanh phñc 

S: /KJ-I-UBND Ct'ra Lô, ngày tháng 6 närn 2020 

KE HOACH 
Trin khai cong tác cal nghin và quãn I 

sau cai nghin ma tüy näm 2020 

Thrc hiên K hoach s 147/KH-UBND ngày 17/3/2020 cüa UBND tinh Ngh An ye 
t chirc cai nghin va quãn 1 cai nghin ma tüy nàm 2020. Uy ban nhân dan thj xã CCra 
Là xây drng k hoach  trin khai cong tác cai nghin và quãn 1 sau cai trên da bàn thj xä 
näm 2020, cii th nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Nâng cao vai trO, trãch nhim cüa các c.p üy, chInh quyn, các ban, ngành, doàn 

th trong trin khai thirc hin cong tác cai nghin, quãn 1 ngui nghin sau cai nghin ma 
tüy, gop phn giU gin an ninh, tr.t tr và an toàn x hi trên dja bàn thj x. 

2. Kim soát ch.t chë tinh trang nghin ma tüy, nâng cao hiu qua trong cOng tác 
cai nghin và quàn 1 sau cai nghin ma ty nhm kiêm ch và tiên tâi giám tôi da sO 
nguii nghin ma tüy, giãm thiu khá näng lay nhim các bnh lay nhim HIV/AIDS do 
tiêm chIch ma tüy. 

3. Phát huy vai trO, trách nhim cüa các Ca quan, ban, ngành, doàn the và chInh 
quyn dja phi.ro'ng trong vic lãnh dao,  chi dio cong tác cai nghin, quán 1 sau cai nghin 
ma tliy. 

II. NO! DUNG, GIAI PHAP THVC HIEN 
1. Các chi tiêu chü yu: 
- Thirc hin hoàn thành 100% chi tiêu k hoach cai nghin ma tüy bat butc näm 

2020 (25 ngrii). 
- Thirc hin hoàn thành 100% chi tiêu k hoach cai nghin ma tüy tti gia dlnh, cong 

dng näm 2020 (20 ngui) và day ngh sau cai nghin ma tüy (06 nguii); 
- Rà soát, b sung h sa nguài nghin ma thy sau cai, phn d.0 100% nguà nghin 

ma tuty cO h sc quàn l ti dja phuang. 
- 100% nguñ hoàn thành thñ gian cai nghin ma tüy tai  cc s cai nghin dugc 

quán 1 sau cai nghin ma tüy vvi các hinh thüc quãn 1, tu vn, giám sat phü hçip. 
(Co BOng p/iOn chi tiêu dIn/i kern) 

2. Các giãi pháp thic hin: 
a. Day mgnh cOng tOc tuyên truyên, giOo dyc pi-zOng chó'ng ma tOy 
- Dôi mOi cOng tác tuyên truyên, giáo diic vOi nhiu hinh thirc, nôi dung phü hcp; 

sir diing có hiu qua h thông ba. dài truyn thanh, bàn tin ni b cüa Thi xa. phung; dy 
manh tuyên truyên chiêu sâu và tuyên truyn trrc tip thông qua các hoat dng cüa ban, 
ngành, doàn the, tO dan phô, trong trung h9c. 

- Tuyên truyên, ph bin các quy djnh cüa pháp Iut ye cOng tác cai nghiên vá quãn 
1 sau cai nghin, chü truang. chInh sách cUa Dãng và Nhà nuc v cOng tác phOng, chng 
va kiêm soát ma thy trong tInh hinh mOi. Tuyên truyn d mgi ngui hiêu ye ca ch gay 
nghin, tác hai  ma tüy, 1çi Ich cüa vic cai nghin ma táy và diu trj thay thC cc cht dang 
thuOc phin kêt hçp vOi tu van phóng, chOng tái nghin. 
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- Tang cixng t.p hun, ph bin các van bàn lien quan dn cong tác cai nghin và 
quàn 1 sau cai, cir can b phi±ng tham dr day dü các khóa tp huân nâng cao kiên thirc 
v phOng chóng ma tiiy do cp trên t chirc. 

- Tuyên truyn, vn dyng  nguôi nghin ma tüy và gia dInh có nguñ nghin ma tüy 
tir giác khai báo tInh trang nghin và tir nguyen dang k hInh thirc cai nghin phii hcp, ti'i 
do cO su h tro, giüp d ngui nghin và gia dinh CO ngiii nghin ma thy hiêu dugc igi 
Ich cüa cai nghin cüng nhu tip cn ducc vi các djch vi h trg. 

b. Dy mgnh cong tác cal nghin ma tiy tgi gia dlnh, c5ng dOng. 
- Tip tic thirc hin các hInh thtrc và bin pháp cai nghin ma thy tai gia dInh và 

cong dng theo Nghi, djnh 94/2010/ND-CP ngày 09/9/2010 cüa ChInh phñ; vn dyng 
ngui nghin ma tüy dãng k cai nghin tij nguyen tai  gia dInh, cong dông. To chtrc cat 
can, tu vn giáo dye, dy ngh, h trg vic lam và gip d ngiRi nghin sau cai nghin tái 
hOa nhp cong dng 

- Tip tic duy trI mô hInh "Cai nghin và quãn 1 sau cai tai  ncii cu tn1" vii sir phOi 
hçp giüa chInh quyn dja phuong và các Ca s cai nghin ma tñy nh&m dáp i.rng nhu câu 
và nâng cao k& qua, hiu qua diu tr nghin; tao  diêu kin thun 1i cho nguäi nghin ma 
thy trong tip c.n va sir ding djch vii diu trj nghin. 

- Khuyn khIch, vn dyng nguYi nghin tir nguyen dang k cai nghin tai  gia dinh, 
cong dng, tai  trung tam Chüa bnh Giáo diic Lao dng Xã hi. 

- Lam tt cong tác tuyên truyn, tu vn ye diêu trj nghin các chat dang  thuôc phin 
bang Methadone; so kt, dánh giá kt qua thirc hin diu trj thay th bAng methadone trên 
dja bàn phu?mg d tuyên truyn nhan rng. 

c. Tang cu'&ng chat lu'crng và hiu qua cOng tác quán lj sau cai 
- Tip tic trin khai cO hiu qua Nghj djnh s 94/2009/ND-CP cüa ChInh phü và 

các van bàn huàng dn cho các ban, ngành, doàn th. 
- Ban chi dao  phOng chng ti pham, t nan  xã hi và bão v ANTQ các phumg 

lam t6t cong tác quàn 1 sau cai, dam báo 100% s ngui da cai nghin các Trung tam 
trâ ye cong dOng dugc quàn l' ti nai cu trü. Phân cong cho hi viên và các doàn th& 
thanh niên tInh nguyen tu v.n, quàn l, giüp d nguäi sau cai nghin. Tang cuO'ng cOng 
tac h trq day  ngh&  tao  vic lam cho ngui sau cai nghin trO v duâi nhiu hinh thrc nhu 
giüp ngui sau cai nghin tham gia lao dng san xuAt, tao  thu nhp n dinh cuc sng tai 
gia dinh. 

- T chirc xét duyt dua ra khOi danh sách quàn 1 ngui nghin déi vii nhüng 
ngui dã hoàn thành thai gian cai nghin tai  trung tam, cO dü 02 nãm khOng tái nghin, 
ngui dà hoàn thành thai gian quán 1 sau cai tai  trung tam, tai  gia dInh, cong dng. 

3. Thôi gian và kinh phi thrc hin 
a. Thai gian thyc hiên: 
- Vic to chc cai nghin ma tüy tai  cong dông nãm 2020 duc to chO'c thng nht, 

dOng b và chia 1am 02 dgt: 
Dcxt 1 (tr ngày 25/02/2 020 den ngay 31/7/2020): phãi thirc hin it nht 50% chi tiêu 

duç'c giao nam 2020. 
Dat 2 (tr ngay 0 1/8/2020 den het nàm 2020): các phuOig phái hoàn thanh viêc diu 

tr cat can cho 100% chi tiêu cal nghin cong dng nàrn 2020 tnró'c ngâv 15 112020. 
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- Vic 1p h sa, dua ngui nghin ma tüy di cai nghin bt buc ti các Trung tam 
Giáo diic Lao dng xâ hi duc thirc hin trong Ca nam 2020, den thai diem 31/7/2020 các 
PhuôT1g phãi hoàn thành It nh.t 60% chi tiêu kê hoch näm 2020. 

- Cong tác quãn 1 sau cai nghin duc th%rc hin trong Ca näm 2020, nhung ngui 
hoàn thành chuang trinh cai nghin tti Co s& cai nghin duçc áp cliing bin pháp quãn 1 
sau cai tti nai cu trü. TrInh tir dugc thirc hin theo Nghj djnh so 94/2009/ND-CP ngày 
26/10/2009 cüa ChInh phü. 

b. Kinh phi thirc hin: 
Tir ngun kinh phi cüa Chucing trInh mic tiêu näm 2020, nguôn ngân sách tinh ho 

trq thic hin Chucing trmnh cai nghin và quãn 1 sau cai nghin ma thy giai don 2016-
2020 và ngân sách cüa cp thj, cp phu6ng và gia dInh có ngithi nghin ma tüy. 

III. TO CH!C THVC HIN 
1. Phông Lao ding TB&XH 
- PhOng Lao dng TBXH thirc hin chUc näng quàn 1 nhà nuàc ye cong tác cai 

nghin ma thy, quãn l sau cai nghin ma tiy trên dja bàn thj x. Chü tn phôi hgp vi các 
phOng, ban, ngành lien quan tham muu UBND thj x, Ban chi do xây drng kê hoach triên 
khai, kim tra, giám sat cong tác cai nghin, quãn l sau cai, triên khai thrc hin các 
Thông tu, Nghj djnh v cong tác cai nghin, quãn 1 sau cai. 

- Chi dto, huàng din các hot dng cai nghin và t chirc tp huân, bOi duog di 
ngü can b lam cong tác quãn l, can b lam cong tác cai nghin, quãn l sau cai trén dja 
bàn Thj x. 

- Phi hçp vâi UBND các phiing chi dio trin khai thirc hin các hInh thirc và 
bin pháp cai nghin ma ti'ly tti gia dlnh, tai  cong dng, t chi'rc quàn 1 sau cai tai  noi cu 
trU; thrc hin chuyên d xây drng phumg lành mnh khOng có t nmn ma tüy, mi dam. 

- Tham mu'u các giãi pháp h trçl sau cai nghin nhu: dy ngh& giâi thiu vic lam 
và tái hOa nh.p cong dng cho ngu1i nghin; thrc hin t& cong tác h trg, khuyn khIch 
ngui nghin cai nghin ttr nguyen tai  Trung tam. 

- Chü tn, phi hcTp vii PhOng Tài chInh-K hoch Thj x 1p k hoach kinh phi 
hot dng trong cong tác cai nghin ma tüy tai  gia dInh và cong dng; tham mru xày dijng 
cci chê, chinh sách dam bão cho cong tác cai nghin, quàn 1 sau cai nghin ma thy trên 
dia bàn Thi xa. 

- Djnh k hang tháng, qu, näm dánh giá tInh hInh thirc hin k hoch, chi tieu cai 
nghin va quãn 1 sau cai nghin ma tüy. Tng hgp, báo cáo, th6ng k ye cong tác cai 
nghin ma tüy và quãn 1 sau cai. 

2. Cong an ThI xâ 
- Chü tn phôi hp vâi PhOng Lao dng TBXH Thj xã, PhOng Y tê, Tnung tam y 

ml xa va các to chc, doàn the cO lien quan dy mnh cOng tác rà soát, thng k dam bão 
dày dU, chinh xác, phân loai theo timg nhóm ngui nghin ma táy giüp cho da phuung 
triên khai kê hoch cai nghin ma thy ducic thu.n lçii. 

- Chi do Cong an cac phu6ng tang cu6ng cong tác quãn l nguai nghién ma tüy. 
DOng thai tiên hành 1p  ho sci dua di tuçng nghin vào din giáo diic t?i phuing theo 
Nghj dnh 111/2013/ND-CP; cai nghin tti gia dInh, cong dông theo Nghi dinh 
94/2010/ND-CP, tr do lam cci si d 1p  h so' cai nghiên bt buôc theo Nghi dinh 
221/2013/ND-Cp dôi vói nguO'i nghin tiép tiic vi phm. 
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- Chü tn phi hgp cac thành viên T tu vn cai nghin Thj x xét thm djnh, xét 
duyt h so d nghj cai nghin bt buc tçti the Trung tam Giáo diic-Lao dng -X hi 
theo dung quy djnh pháp 1u.t; cO k hoch h trçl dam báo an ninh trtt tir ti các diem xác 
djnh tInh trang nghin ma tüy khi c.n thiêt. 

- Tang cuàng quàn 1 dja bàn nhât là khu virc gân trung h9c, xir 1 nghiêrn các 
truyng hcTp lôi kéo hoc sinh sir diving ma tüy. ThuOng xuyên m các dt tan cong trân áp 
tOi phm nói chung và ti phm ma tüy nói riêng. 

- Dy mnh the hot dng tuyên truyên phOng, chong ma tüy vOi ni dung và hInh 
thirc phong phü, da dng phü hçip vOi dc dim trng dja bàn, nhOm dôi tu?ng. Tham muu 
t chirc cac hoat dng thit thirc huông i'mg "Thang hành dng phông chong ma 
"Ngày toàn dan phOng, chng ma tüy" näm 2020. 

3. Phông Y t, Trung tam y t 
- Phi hcip vài PhOng Lao dng TBXH t chirc kim tra, huàng dn the co sâ diêu 

tr ct coT' nghin ma tüy ti cong dng, th%rc hin tot vic diêu tn, cat can và phiic hôi sirc 
khôe cho ngu?ii nghin nh&m nâng cao hiu qua cong tác cai nghin ti gia dinh và cong 
dng. ThuOng xuyên th chirc kim tra, huàng dn các Ca S y tê thirc hin tot vic phôi 
hap vOi các T cong tác cai nghin ma tüy va co quan Cong an trong vic xác djnh tinh 
trang nghin ma tñy. 

- Huàng dn vic chin doán và diêu trj nghin ma tüy tong hap cho can bcâp co 
sâ và t cong tãc cai nghin trên dja bàn Thj xã; Huâng dan, chi dio can bô y tê có dü 
trInh d chuyên mon nghip v xét nghim tim chit ma tiiy, h trg phi hap vái To cong 
tác cai nghin ma tüy và co quan Cong an trong vic 1p h so, bnh an nguäi nghin ma 
ti1y; tt chCrc tp hun, h trg chuyên mon k thut cho co s ct can nghin ma toy tai 
cong dng. 

- Tip tiic tp hun và cp chirng chi v xác djnh tInh trng nghin ma tOy cho di 
ngfl can b y t phuOng chua dugc tp hun tnên dja bàn Thj xã theo quy djnh tai  Thông tu 
lien tich sO 17/2015/TTLT-BYT-BLDTBXH-BCA ngày 09/7/2015 cOa B Y t-B Lao 
dng TBXH- B Cong an. 

- ChO tnI, phôi hap vi các co quan, ban ngành lien quan t chirc nà soát, dánh giá 
kêt qua chuong tnInh diu tnj nghin các dtng cht thuc phin bng thuc thay th 
methadone, tnên co sâ do, tiêp tic tham muu eác giãi pháp thirc hin nhrn nâng cao hon 
nUa chit lugng, hiu qua chuong trInh. 

Phôi hap tnien khai mô hinh thi dim Dim tu van, chãm sOc và diu trj nghin ti 
cong dông cho ngui nghui nghin ma tOy. 

Phôi hap vâi các Ca quan chc näng tang cung kim tra các Ca s kinh doanh, 
san xuât, phân phôi tiên chat, chat gay nghin, cht huâng thAn nhAm phát hin va xci i 
nghiêm các trumg hap vi pham. 

- ChO tn chi dao viêc t chcic khám scic khóe ban dAu, lam hè so bênli an (theo 
Màu do B Y tê ban hành) cho ngui eai nghin ma tOy; xét nghim phát hin cht ma tOy 
và các xét nghim khác dê chuân bj diêu tnj ct can. 

- Can cci vào bnh an, các kt qua xét nghim, can b diu tnj phân loai nguôi cai 
nghin theo loai ma tOy sci dung. tinh trng SciC khOe d xã dmg k hoch diu tn, cai 
nghin phO hap vi tcing ngui. 

4. PhOng Tir pháp 
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- Phi hçp vâi cac ca quan, dan vj thirc hin tt cong tác cai nghin và quãn 1 sau 
cai nghin ma tüy. Tip nhn và th.m djnh tInh pháp l ho sa dê nghj áp diing bin pháp 
xü 1 hành chInh dixa ngtthi nghin ma tity vào ca si cai nghin bat buOc. 

- TS chirc chi dao, hu&ig dn cong chjrc til phãp phng trong qua trInh phôi hgp 
vi các ban, ngành, doàn th 1p h sa và hoàn thin các thu tic, trInh tr dê nghj cai 

nghin tai  gia dInh, cong  dng và cai nghin b&t buc ti Trung tam. 
- T chirc tuyên truyn giáo diic pháp lu.t ye phong, chông ma tuy, Lut xü 1 vi 

pham hành chInh, Nghi dinh s 221/2013/ND-CP ngày 3 1/12/2013 cüa ChInh phü, Thông 
tix s 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 và mOt  s van bàn huàng dn thixc hin cOng tác 
cai nghin, quãn l sau cai nghin. 

5. Phông Tài chInh-K hoch: Chu tn, phi hçcp vâi cac ca quan, ban, ngành lien 
quan tham muu UBND Th xä b tn kinh phi phic vi cOng tác cai nghin và quân l sau 
cai theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà ntrâc. Hrnng dan, kiêm tra, giám sat các cap, 
cac ngành si'r d1ing kinh phi dung miic dIch và CO hiu qua. 

6. Phông Giáo dçLc- Dao to: Tang ci.rO'ng tuyên truyn, phô biên giáo diic pháp 
lut d nâng cao nhn thirc va trách nhim cüa h9c sinh và can b, giáo viên ye cong tác 
phOng ngra t nn ma thy; ngàn ch.n không d t nn ma tüy xâm nh.p vào tnrô'ng h9c, 
dc bit là các tru?ng h9c thuc khu vrc phirc tp v t nn ma tüy. Xây dirng các mO 
hInh cau lc b "Tui tré phOng, chOng ma tüy" trong hçc dung. 

7. Phông Van hoa-Thông tin: 
- Thirc hin tuyên truyn, giáo diic nâng cao nhan thirc trong cOng tác cai nghin Va 

quán l sau cai nghin ma tüy; phi hcp vâi các Ca quan, ban ngành lien quan xây dirng kê 
hoach, chi.rang trInh tuyên truyn, giáo diic phOng, chng ma t(iy gn vOi các kê hotch 
tuyên truyn phOng, chng mi dam, HI V/AIDS. 

- Ph,i hçip vi PhOng Lao dng TBXH, Uy ban MTTQ Thj xà, Cong an Thj xa chi 
dao, hi.râng dn các phix?ing thrc hin cong tác xây dirng phung lành mnh khOng cO t 
ntn ma tUy, mi dam theo chi dao  cüa Trung trang. 

8. Trung tam Van hóa-Th thao Va Truyn thông: Phi hçip vâi các ca quan lien 
quan dy mnh tuyên truyn the chü truang, chInh sach cüa Dãng va Nba nuâc v cOng 
tác cai nghin, diu trj nghin ma tuy và quãn l sau cai nghin vói các hinh thüc phü hcip: 
Cai nghin tp trung, cai nghin tai  gia dinh và cong dcng, quãn l sau cai ti nai cix trü; 
diu trj bing thuc thay th Methandone. 

9. D nghj Uy ban mt trn t quc và các t chfrc doàn th Thi xã: Phi hp 
chat chê vài các cap chInh quyn và các ngành lien quan tip tçic tang cung thirc hin 
cuc van  dng "Toàn dan doàn k& xây dirng nOng thOn mâi, do thj van minh" gn vi 
cong tác tuyên truyên, giáo dc, v.n dng toàn dan tham gia, giüp d ngui nghin ma tuy 
cai nghin và quãn l, h tr? ngixOi sau cai nghin ma üy tái hOa nhp cong dng. D.c bit 
là cOng tác tuyên truyên, van  dng ngixi nghin tij khai báo, dang k' hInh thüc cai nghiên 
phU hop; tO chiirc van dng các tO chic, doàn th to cong an vic lam cho ngisi sau cai 
nghin. 

10. D nghj Tôa an nhân dan và Vin Kim sat nhãn dan Thi xã: 
- Kjp thai xem xét, thm djnh h sa và ra quyt djnh áp diing biên pháp dixa vào ca 

s& cai nghin bat buc khi PhOng Lao dng TBXH Thj xà gri h sa và có van bàn d nghi. 
Xem xet, quyet d!nh nhng tnthng hp mien, hoân chap hành quyêt dinh áp dung biên 
pháp x& l hành chInh &ra vao ca sâ cai nghin bat buc. 
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- TIch c?c  M chirc các dçit xët xcr luu dng các vit an lien quan dn ma thy nhàm 
tuyên truyn, nâng cao thirc ch.p hành pháp 1u.t cüa nhân dan không vi phm pháp 1utt 
phOng, chng ma tüy. 

11. Uy ban nhân dan các phirô'ng 
- Xây drng k hotch cai nghin va quãn 1 sau cai dôi vâi ngui nghin ma tüy 

näm 2018 phü hçip vâi tInh hInh thrc t ti dja phuong; chü dng bé trI nguôn l?c  dam 
báo cong tác cai nghin ma tüy hiu qua, dc bit là cong tác cai nghin ma tiy ti gia 
dInh, ti cong dng. 

- Phi hçip các phOng, ban, ngành lien quan dy mnh cong tác 1p hè so dua ngui 
nghiên vào cai nghin bt buc ti Trung tam, cai nghin ma tiiy ti gia dInh, cong dông 
theo quy djnh; phi hçp vâi Uy ban MTTQ, các doàn th lien quan tang cithng cOng tác 
quàn 1, theo döi, dánh giá tInh hInh ngu?i nghin trong và sau qua trInh cai nghin; van 
dng và to diu kin thun lcd d cac doanh nghip, co si san xut kinh doanh, t chirc, 
cá nhân trên da bàn tip nh.n ngu?ñ sau cai nghin vào lam vic ho.c tham gia lien kt t 
chirc san xut, dào to ngh, giãi quyt vic lam cho ngtrñ sau cai nghin tái hOa nhp 
cong dng, phông chng tái nghin. 

- Kin toàn di ngü can b thirc hin cong tác phông, chng t nin xä hi cUa dja 
phucing, tin hành thành lap, kiên toàn và nâng cao hiu qua hoat dng cüa To cong tác cai 
nghin ma tüy. TO chirc tp hun, bôi duo'ng nghip vii cho can b lam cong tác cai nghin 
ma tüy Va quán l2  sau cai. 

JVII. CHE nQ BAO CÁO 
1. Can ci'r chtrc nàng, nhirn vi, tInh hInh thirc t CC co quan, ban, ngành UBND 

các phung chü dng xây dirng Kê hoach  triên khai th?c hin tai  don vj, dja phuong. Báo 
cáo kêt qua thirc hin djnh k 6 tháng , hang näm v UBND Thj xä (qua Phóng Lao dng 
TBXH) dê tng hçrp báo Cáo. 

2. Phèng Lao dng TB&XH Thj xä chju trách nhim don dc, theo dOi, tng hçp 
tInh hinh thirc hin cüa các Co quan, ban, ngành, dja phuong v CáC ni dung cüa K 
hoch. Tham muu UBND Thj xa báo cáo k& qua thirc hin cho Cp Tinh. 

Trên day là ké ho?.ch  triên khai Cong tác cai nghin ma tüy và quán 1 sau cai nãm 
2020 . Ye cau cac phOng, ban, ngành, doàn the cap thj lien quan và UBND các phuàng 
th%rc hin nghiem tüc, có hiu qua các ni dung trong k hoch./. jU 

Noinhân: 
- Chi cuc PCTN)(H tinh (D B/c); 

- U Thj üy, HDND ( Dê B/c); 

- Chü tjch. PCT. UBND Thj xã; 

- Ban tuyên giáo, Dan v.n Thj üy; 

- Các ban, nganh lien quan cp Thj: 

- Thành viên Ban chi dao Thi xã; 

- UBND các phi.r&ng; 

- Lifu VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Nguvn Thj Dung 
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U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CUA LO lJôc lap - Tir do - Hanh phñc  

Cta Ló, ngày tháng 6 nn 2019 

BANG PHAN BO CIII TIEU 
Cal nghin ma tüy bt buc ti các co' so' cai nghin, cal nghin ma tñy ti gia 

dlnh và cong dlng và dy ngh sau cai näm 2020 

(Kern theo Ké hoach s /KI-I-UBND ngày tháng 6 nãnz 2020 cua UBND th/ xâ Cira Ld) 

TT Phirô'ng 

Chi tiêu cai nghin 

ma tüy bt buc ti 

cac c s& cai nghin 

Chi tiêu cai nghin 

ma tüy ti gia dInli, 

cong &ing 

Chi tiêu giao 

dy nghê sau 

cai nghin 

I Phi.r6ng Nghi Hãi 5 5 1 

1 Phung Nghi HOa 4 2 1 

I Phu&ng Nghi Huang 2 2 1 

I Phithng Nghi Thu 3 2 1 

1 Phirrng Thu Thüy 3 3 0 

1 Phuông Nghi ThUy 5 4 1 

1 PhiRmg Nghi Tan 3 2 1 

Tingcng 25 20 6 

UY BAN NHAN DAN TH! XA Ct1A LO 
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