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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp xem xét việc học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 
 
 

Ngày 26/02/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét việc học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma 
túy tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh; Y 
tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó Phòng Phòng chống tệ nạn 
xã hội và Giám đốc, Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, trực thuộc Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội.   

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về 
việc 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, ý kiến của các thành viên dự họp, 
đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Trong thời gian qua, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (Cơ sở) đã tổ chức 
thực hiện và cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, trong đó 
tập trung thực hiện công tác cai nghiện ma túy cho các đối tượng, tổ chức lao 
động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề cho học viên.  

Về việc 14 học viên cai nghiện bỏ trốn khỏi Cơ sở trong dịp nghỉ Tết 
Nguyên đán năm 2019: Sau khi sự việc xảy ra, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội đã chủ động chỉ đạo Cơ sở, phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền 
địa phương, gia đình truy tìm, động viên để đưa học viên trở lại Cơ sở tiếp tục 
cai nghiện theo thời hạn quy định (hiện nay có 06/14 học viên đã quay trở lại Cơ 
sở). Đồng thời Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở Cai nghiện ma túy 
tỉnh đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, 
khách quan, rút kinh nghiệm sâu sắc, đề xuất hình thức xử lý và biện pháp khắc 
phục cụ thể.  

Lãnh đạo UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo, đề xuất biện 
pháp khắc phục và hình thức kiểm điểm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
đã báo cáo tại buổi làm việc. 

2. Trên cơ sở xem xét, đánh giá sự việc trên, để công tác quản lý và tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đạt được hiệu quả cao 
hơn trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, thực hiện 
nghiêm túc chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời tập trung thực hiện tốt một 
số nội dung sau: 
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2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đối với hoạt động của 
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. 

- Tiến hành kiểm tra, khảo sát toàn bộ cơ sở vật chất của Cơ sở, trước mắt  
kịp thời phát hiện những điểm mất an toàn, chỉ đạo gia cố, tránh tình trạng để học 
viên lợi dụng phá dỡ, bỏ trốn; phối hợp với các cơ quan liên quan, báo cáo đề 
xuất, tham mưu với UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tăng 
cường cơ sở vật chất, hoàn thiện, sớm đưa khu nhà C tại Cơ sở vào hoạt động. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo Cơ sở cai nghiện 
ma túy tỉnh khẩn trương xây dựng dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ 
cấu tổ chức, Đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Cơ sở và các 
nội dung liên quan theo quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 
10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 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; hoàn thành báo cáo 
UBND tỉnh trong tháng 3/2019. 

2.2. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh: 

- Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên 
quan đến việc 14 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở. Khẩn trương thực hiện các biện 
pháp khắc phục cụ thể, khả thi: kiểm tra, gia cố lại các điểm mất an toàn; quán 
triệt nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, tránh sự chủ quan, lơ là 
trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức, lực lượng bảo vệ; sắp 
xếp, phân công lịch, ca trực bảo vệ khoa học, hợp lý, bảo đảm hiệu quả; tập trung 
phòng ngừa và kiên quyết không để xảy ra trường hợp tương tự. 

- Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với học viên về  
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, 
chống ma túy, HIV/AIDS, cai nghiện ma túy, nội quy, quy định của Cơ sở…, qua 
đó giúp học viên có nhận thức, hiểu biết đúng và chấp hành tốt các quy định. 

- Chú trọng công tác giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho học viên; 
quan tâm đến việc hướng nghiệp, tư vấn việc làm, chủ động phối hợp với các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tạo việc làm cho học viên trong và sau thời 
gian cai nghiện; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, văn hóa văn nghệ, thể dục thể 
thao, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa cán 
bộ với học viên nhằm chia sẻ tâm tư, tình cảm, nắm bắt tâm lý để giải quyết kịp 
thời những bức xúc của học viên, giúp học viên ổn định tâm lý, yên tâm chữa trị, 
học tập. 

- Tích cực tham mưu với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với các cơ 
quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự tại Cơ 
sở; tiếp tục có các giải pháp phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa 
phương và gia đình để vận động, truy tìm số học viên bỏ trốn còn lại quay trở lại 
Cơ sở. 
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2.3. Công an tỉnh: 

- Tiếp tục chỉ đạo Công an các huyện, thành phố liên quan tăng cường các 
biện pháp nghiệp vụ, truy tìm số học viên cai nghiện đã bỏ trốn, đưa học viên trở 
lại Cơ sở trong thời gian sớm nhất để tiếp tục cai nghiện, góp phần giữ gìn tình 
hình an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Công an thành phố, Công an huyện Cao Lộc, Công an xã Tân 
Thành và xã Quảng Lạc tiếp tục phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh để 
chủ động, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống bạo loạn, 
bỏ trốn tập thể,…tại Cơ sở. 

 2.4. Sở Y tế: 

- Quan tâm, phối hợp với Cơ sở trong việc hướng dẫn phác đồ điều trị 
nghiện ma túy, cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho học viên. 

- Phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên 
truyền đối với học viên về việc tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế Methadone. Chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện để tổ chức điều 
trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại Cơ sở cai 
nghiện ma túy tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: LĐTB&XH, YT; 
- Công an tỉnh; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CM, THCB;                                  
- Lưu: VT, KG-VX, (NTH).                                                            

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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