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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 525 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  13 tháng 02 năm 2019 
 

V/v báo cáo, tăng cường  
công tác quản lý tại Cơ sở  

cai nghiện ma tuý tỉnh 

 
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

  

Sau khi xem xét Báo cáo số 38/BC-SLĐTBXH ngày 09/02/2019 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thăm, tặng quà Tết Nguyên 
đán Kỷ Hợi 2019 cho các đối tượng người có công, người nghèo, bảo trợ xã hội, 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo cụ thể về việc 14 
học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trong dịp 
nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, trong đó làm rõ nguyên nhân và đề xuất 
biện pháp khắc phục; đồng thời xem xét trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân 
có liên quan, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/02/2019. Chủ trì 
phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan có liên 
quan và gia đình truy tìm, động viên để đưa học viên trở lại Cơ sở tiếp tục cai 
nghiện theo thời hạn quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: 
  KG-VX, TH, NC, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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