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Tháng 8/2022 

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Chính phủ 

ban hành Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

quy định chi tiết một số điều của Luật 

Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma túy và quản 

lý sau cai nghiện ma túy, trong đó quy 

định những nội dung đáng chú ý sau:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết một số 

điều của Luật Phòng, chống ma túy và Luật 

Xử lý vi phạm hành chính về: 

1. Điều kiện hoạt động của cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập; thủ tục cấp, thu hồi 

giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma 

túy tự nguyện; thủ tục đăng ký, công bố tổ 

chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ 

cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 

cộng đồng. 

2. Quy trình cai nghiện ma túy. 

3. Cai nghiện ma túy tự nguyện. 

4. Cai nghiện ma túy bắt buộc đối với 

người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

5. Cai nghiện ma túy bắt buộc đối với 

người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 

18 tuổi. 

6. Quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên 

quan đến công tác cai nghiện ma túy, quản lý 

sau cai nghiện ma túy.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới 

đây được hiểu như sau: 

1. Dịch vụ cai nghiện ma túy là hoạt động 

do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật thực hiện nhằm hỗ trợ 

người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại 

gia đình, cộng đồng.  

2. Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy là 

thỏa thuận giữa tổ chức, cá nhân cung cấp 

dịch vụ cai nghiện ma túy với người nghiện 

ma túy hoặc người đại diện hợp pháp của 

người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 

18 tuổi về việc cung cấp, sử dụng dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện. 

3. Không đăng ký cai nghiện tự nguyện 

hoặc không đăng ký điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế là việc 

người nghiện hoặc người đại diện hợp pháp 

của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến 

dưới 18 tuổi, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác 

định, thông báo là nghiện ma túy mà không 

đăng ký cai nghiện tự nguyện hoặc không 

đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của 

pháp luật. Trường hợp do sự kiện bất khả 

kháng không thể thực hiện đúng thời hạn 

trên thì thời hạn được tính lại kể từ thời điểm 

sự kiện bất khả kháng chấm dứt theo quyết 

định của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Không thực hiện cai nghiện tự nguyện 

hoặc không thực hiện điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

là việc người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi 

trở lên, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày có quyết định cai nghiện tự nguyện, 



quyết định điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế của cơ quan 

có thẩm quyền mà không thực hiện cai 

nghiện, điều trị theo đăng ký. Trường hợp do 

sự kiện bất khả kháng không thể thực hiện 

đúng thời hạn trên thì thời hạn được tính lại 

kể từ thời điểm sự kiện bất khả kháng chấm 

dứt theo quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền. 

5. Tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy, chấm 

dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế là việc người đang 

trong thời gian cai nghiện tự nguyện, thời 

gian điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế mà không tuân thủ 

các quy định chuyên môn về cai nghiện ma 

túy; tự ý rời khỏi cơ sở cai nghiện từ 05 ngày 

làm việc trở lên, không đến điều trị tại cơ sở 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế từ 05 ngày làm việc trở 

lên hoặc không chấp hành 10 liệu trình điều 

trị liên tục mà không có lý do. 

6. Tái nghiện là trường hợp người đã hoàn 

thành cai nghiện ma túy tự nguyện, cai 

nghiện ma túy bắt buộc hoặc kết thúc điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế có hành vi sử dụng ma túy trái phép, 

được cơ quan có thẩm quyền xác định là 

nghiện ma túy. 

7. Có tiến bộ rõ rệt là việc người trong 

thời gian cai nghiện ma túy nghiêm chỉnh 

chấp hành nội quy, quy chế, quy trình cai 

nghiện, tích cực lao động, học tập; không sử 

dụng ma túy trái phép, được cơ sở cai nghiện 

ma túy, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người 

nghiện ma túy đăng ký cai nghiện công 

nhận. 

8. Lập công là hành vi của người đang cai 

nghiện ma túy đã dũng cảm cứu người, cứu 

được tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc 

của người khác; có sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật có giá trị trong lao động, sản xuất, 

được cơ quan chức năng từ cấp tỉnh trở lên 

công nhận; có thành tích đặc biệt xuất sắc 

trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc và được tặng giấy khen của Công an 

hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên. 

9. Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi 

cư trú là biện pháp hỗ trợ người sau cai 

nghiện ma túy phòng, chống tái nghiện, hòa 

nhập cộng đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã quyết định theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 28. Đăng ký cai nghiện ma túy tự 

nguyện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày có kết quả xác định nghiện ma túy của 

cơ quan có thẩm quyền, người nghiện ma túy 

từ đủ 12 tuổi trở lên (sau đây gọi tắt là người 

nghiện ma túy) phải đăng ký cai nghiện ma 

túy tự nguyện hoặc đăng ký điều trị nghiện 

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó 

cư trú. Trường hợp, người không có nơi cư 

trú ổn định thì đăng ký tại Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp 

luật và thực hiện việc cai nghiện tại cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập sau khi có quyết 

định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Thủ tục, hồ sơ đăng ký điều trị nghiện 

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi 

người nghiện ma túy tham gia điều trị hoặc 

chấm dứt điều trị, cơ sở điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện có trách nhiệm thông báo 

cho Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

người nghiện đó đăng ký để quản lý hoặc lập 

hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện 

bắt buộc. 

3. Địa điểm cai nghiện tự nguyện: 

a) Tại gia đình, cộng đồng; 

b) Tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập 

hoặc cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 

... 

Điều 29. Tiếp nhận đăng ký cai nghiện 

tự nguyện 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí 

địa điểm, nhân sự tiếp nhận hồ sơ, hướng 

dẫn việc đăng ký cai nghiện tự nguyện. 

2. Địa điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện 

tự nguyện phải có trang thiết bị cần thiết cho 

việc đón tiếp, lưu hồ sơ đăng ký.  

Điều 30. Quyết định cai nghiện ma túy 

tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc 

quyết định điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận đăng ký cai nghiện tự 

nguyện, đăng ký điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Công 

an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cùng cấp thẩm định hồ sơ đăng 

ký cai nghiện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân 



dân cấp xã quyết định cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế. 

... 

Điều 31. Thực hiện cai nghiện ma túy 

tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 

1. Người cai nghiện ma túy, người đại 

diện hợp pháp của người nghiện ma túy có 

trách nhiệm: 

a) Thực hiện cai nghiện theo quyết định 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Phối hợp với tổ chức, cá nhân cung cấp 

dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở 

cai nghiện tự nguyện hoàn thiện kế hoạch cai 

nghiện và thực hiện kế hoạch cai nghiện với 

sự hỗ trợ chuyên môn của tổ chức, cá nhân 

cung cấp dịch vụ và trợ giúp của gia đình. 

Tuân thủ sự hướng dẫn của cơ quan chuyên 

môn trong quá trình thực hiện kế hoạch cai 

nghiện ma túy của cá nhân; 

c) Trả chi phí sử dụng dịch vụ cai nghiện 

tự nguyện cho tổ chức, cá nhân cung cấp 

dịch vụ theo hợp đồng sử dụng dịch vụ. 

2. Gia đình và người đại diện hợp pháp 

của người cai nghiện ma túy tự nguyện có 

trách nhiệm: 

a) Quản lý, hỗ trợ, động viên người cai 

nghiện thực hiện kế hoạch cai nghiện; 

b) Tạo điều kiện vật chất, tinh thần để 

người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, 

tâm lý; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can 

thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ trẻ em tham gia học tập 

(đối với người dưới 18 tuổi), học nghề, tạo 

việc làm, sinh kế giúp người cai nghiện hòa 

nhập cộng đồng, xã hội; 

c) Trả chi phí cai nghiện theo hợp đồng sử 

dụng dịch cai nghiện (đối với người từ đủ 12 

tuổi đến dưới 18 tuổi). 

... 

Điều 35. Thủ tục tiếp nhận người cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai 

nghiện ma túy 

1. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở 

lên có nhu cầu cai nghiện ma túy được tiếp 

nhận cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở 

cai nghiện. 

2. Hồ sơ tiếp nhận cai nghiện tự nguyện 

tại cơ sở cai nghiện gồm: 

a) 01 bản đăng ký tự nguyện cai nghiện 

theo Mẫu số 22 Phụ lục II Nghị định này; 

b) 01 bản phôtô một trong các loại giấy tờ 

tùy thân: căn cước công dân, chứng minh 

nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh (đối 

với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) của 

người cai nghiện. 

3. Trình tự thực hiện: 

a) Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi 

hoặc người đại diện hợp pháp của người 

nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 

nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 

Điều này tại cơ sở cai nghiện ma túy; xuất 

trình bản chính một trong các loại giấy tờ tùy 

thân để đối chiếu; 

b) Cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra, đối chiếu và tư vấn kế hoạch cai 

nghiện ma túy; thông tin về các dịch vụ cai 

nghiện ma túy hiện có tại cơ sở, mức chi phí 

sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy của cơ sở, 

các khoản chi phí, đóng góp khác và chế độ 

hỗ trợ đối với người cai nghiện (nếu có); 

c) Người nghiện ma túy hoặc người đại 

diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ 

đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và đại diện cơ sở 

cai nghiện ma túy thỏa thuận, thống nhất ký 

kết hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy; 

d) Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy 

phải được gửi: 01 bản cho người nghiện ma 

túy người đại diện hợp pháp của người 

nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 

tuổi, 01 bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

người cai nghiện đăng ký cai nghiện tự 

nguyện theo quy định. 

Điều 39. Chế độ, chính sách đối với 

người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ 

sở cai nghiện ma túy  

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm tiền thuốc 

cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần 

cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

các cơ sở cai nghiện ma túy công lập. 

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 95% chi phí 

cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông 

thường đối với các đối tượng sau: 

a) Thương binh; 

b) Người bị nhiễm chất độc hóa học và 

suy giảm khả năng lao động từ 81% trở 

lên; 

c) Người thuộc hộ nghèo; 

d) Người cao tuổi cô đơn không nơi 

nương tựa; 

đ) Trẻ em mồ côi; 

e) Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. 

3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả 

năng cân đối ngân sách và dự kiến số lượng 



người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện 

tại các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý 

quyết định: 

a) Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng 

hơn ngoài chế độ quy định tại Khoản 1 và 2 

Điều này; 

b) Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền 

mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân ít nhất bằng 

70% định mức đối với người nghiện ma túy 

bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

c) Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma 

túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 

Điều 40. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc (sau đây gọi tắt là hồ sơ đề nghị) 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

khi phát hiện người nghiện ma túy thuộc đối 

tượng quy định tại Điều 32 Luật Phòng, 

chống ma túy, các cơ quan có thẩm quyền 

lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại 

Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

2. Việc xác định người nghiện ma túy 

không có nơi cư trú ổn định thực hiện theo 

quy định tại Nghị định quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

phòng, chống ma túy. 

Điều 50. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi 

phát hiện người nghiện ma túy thuộc đối 

tượng quy định tại Điều 33 Luật Phòng, 

chống ma túy, các cơ quan có thẩm quyền 

lập sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc theo quy định tại Điều 34 Luật Phòng, 

chống ma túy.  

Điều 54. Đưa người phải chấp hành 

quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc, quyết định đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi (sau 

đây gọi chung là quyết định đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc) 
1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận 

được Quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện, cơ 

quan Công an cấp huyện phối hợp với Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội đưa 

người phải chấp hành quyết định vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc. 

2. Trường hợp người nghiện ma túy 

không chấp hành quyết định đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc, cơ quan Công an cấp 

huyện quyết định áp dụng biện pháp cưỡng 

chế cần thiết theo quy định của pháp luật để 

đưa người phải chấp hành đến cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

3. Trường hợp do sự kiện bất khả kháng 

không thể thực hiện đúng thời hạn quy định 

tại Khoản 1 Điều này thì thời hạn được tính 

lại kể từ thời điểm sự kiện bất khả kháng 

chấm dứt theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền. Trường hợp cơ sở cai nghiện 

không còn khả năng tiếp nhận đối tượng thì 

thời hạn được phép kéo dài không quá 03 

tháng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân 

dân cấp huyện đã ra quyết định biết và nêu 

rõ lý do. 

Điều 57. Hoãn hoặc miễn chấp hành 

quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc 
1. Người phải chấp hành quyết định 

nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc được hoãn chấp hành quyết định trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Đang ốm nặng, có chứng nhận của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở 

lên; 

b) Gia đình đang có khó khăn đặc biệt 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

người đó cư trú xác nhận trên cơ sở ý kiến đề 

nghị của Công an cấp xã. 

2. Khi điều kiện hoãn chấp hành quyết 

định không còn thì quyết định được tiếp tục 

thi hành. Công an cấp xã có trách nhiệm thu 

thập thông tin, tài liệu để xác định thời điểm 

các điều kiện hoãn chấp hành quyết định 

không còn. 

3. Người phải chấp hành quyết định 

nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc được miễn chấp hành quyết định trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Mắc bệnh hiểm nghèo có xác nhận của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện 

trở lên; 

b) Trong thời gian hoãn chấp hành quyết 

định quy định tại Khoản 1 Điều này mà 

người đó tự nguyện cai nghiện, được cơ 

quan có thẩm quyền xác nhận không nghiện 

ma túy; 

c) Phụ nữ đang mang thai có xác nhận của 



cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện 

trở lên. 

4. Hồ sơ đề nghị hoãn, miễn chấp hành 

quyết định gồm: 

a) Đơn đề nghị hoãn, miễn chấp hành 

quyết định của người phải chấp hành hoặc 

cha, mẹ, người giám hộ, người đại diện hợp 

pháp của người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 

tuổi, có xác nhận của cơ quan lập hồ sơ theo 

Mẫu số 42a, 42b Phụ lục II Nghị định này; 

b) Tài liệu chứng minh thuộc đối tượng 

được hoãn, miễn chấp hành quyết định theo 

quy định tại Khoản 1 và 3 Điều này. 

5. Thủ tục đề nghị hoãn, miễn chấp hành 

quyết định:  

a) Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được quyết định đưa vào cơ sở cai 

nghiện của Tòa án nhân dân cấp huyện, 

người phải chấp hành quyết định hoặc người 

đại diện hợp pháp của người từ đủ 12 tuổi 

đến dưới 18 tuổi phải chấp hành quyết định 

gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị hoãn, miễn theo quy 

định tại Khoản 4 Điều này đến Tòa án nhân 

dân cấp huyện nơi ra quyết định áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

để xem xét, giải quyết theo quy định; 

b) Người phải chấp hành quyết định hoặc 

cha, mẹ, người giám hộ, người đại diện hợp 

pháp phải gửi 01 bộ bản sao hồ sơ đề nghị 

hoãn, miễn chấp hành quyết định cho cơ 

quan Công an cấp huyện, Trưởng phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. 

Điều 58. Đề nghị giảm thời hạn, tạm 

đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian 

còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc 

1. Điều kiện giảm thời hạn cai nghiện bắt 

buộc: 

a) Giảm thời hạn từ 01 đến 03 tháng đối 

với người đã chấp hành một nửa thời gian 

cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, có ít 

nhất 03 tháng gần nhất được xếp loại từ khá 

trở lên quy chế quản lý, đánh giá kết quả học 

tập, cai nghiện tại cơ sở; 

b) Giảm thời hạn từ 03 đến 06 tháng đối 

với người đã chấp hành một nửa thời gian 

cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, lập 

công, có ít nhất 03 tháng gần nhất được xếp 

loại từ khá trở lên theo quy chế quản lý, đánh 

giá kết quả học tập, cai nghiện tại cơ sở. 

2. Điều kiện tạm đình chỉ thi hành quyết 

định:  

Người ốm nặng phải điều trị nội trú hơn 

10 ngày tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên. 

Trường hợp người ốm nặng sau khi sức khỏe 

phục hồi mà thời hạn chấp hành quyết định 

còn từ 03 tháng trở lên thì người đó phải tiếp 

tục chấp hành. 

3. Điều kiện miễn chấp hành phần thời 

gian thi hành quyết định tại cơ sở cai nghiện 

bắt buộc:  

a) Người trong thời gian tạm đình chỉ thi 

hành quyết định nếu người đó có tiến bộ rõ 

rệt hoặc lập công; 

b) Người mắc bệnh hiểm nghèo phải điều 

trị lâu dài từ 06 tháng trở lên;  

c) Phụ nữ mang thai; 

d) Người từ đủ 14 tuổi trở lên đang cai 

nghiện bắt buộc mà bị phát hiện thực hiện 

hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian 

chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc và 

bị Tòa án xử phạt tù nhưng không được 

hưởng án treo thì được miễn chấp hành thời 

gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc.  

 4. Hồ sơ đề nghị gồm: 

a) Văn bản đề nghị giảm thời hạn, tạm 

đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian còn 

lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc của Giám 

đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Mẫu số 

43 Phụ lục II Nghị định này; 

b) Danh sách người đang chấp hành 

được đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ 

hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại 

theo Mẫu số 44 Phụ lục II Nghị định này;  

c) Các tài liệu chứng minh người người 

đang chấp hành quyết định thuộc đối tượng 

quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này. 

5. Trình tự thực hiện: 

a) Định kỳ 03 tháng hoặc khi có đối tượng 

quy định tại Khoản 2, 3 Điều này, Giám đốc 

cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm rà 

soát, lập hồ sơ, danh sách đối tượng đề nghị 

giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành 

phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện 

bắt buộc; 

b) Hồ sơ đề nghị, danh sách đối tượng 

được đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ, 

miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ 

sở cai nghiện bắt buộc phải được niêm yết, 

thông báo công khai đối với toàn thể người 

cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ít nhất 05 

ngày làm việc; 

c) Sau thời hạn niêm yết, thông báo công 

khai, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc gửi 

01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 Điều 



này tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cơ sở 

cai nghiện bắt buộc đóng trụ sở để xem xét, 

giải quyết. 

Điều 62. Hết thời hạn đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc 
1. Chậm nhất là mười lăm ngày trước khi 

hết thời hạn đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc có 

trách nhiệm thông báo cho Tòa án nhân dân 

cấp huyện nơi đã ra quyết định, Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi lập hồ sơ, đại diện gia đình 

(bố, mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột), 

người đại diện theo pháp luật của người từ 

đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi biết ngày người 

cai nghiện hết thời hạn chấp hành biện pháp 

cai nghiện bắt buộc. 

2. Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc cấp 

giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết 

định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo 

Mẫu số 46 Phụ lục II Nghị định này và gửi 

bản sao cho Tòa án nhân dân cấp huyện nơi 

đã ra quyết định, Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

người sau cai nghiện cư trú, đại diện gia đình 

(bố, mẹ, vợ hoặc chống, anh chị em ruột), 

người đại diện theo pháp luật của người từ 

đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

3. Đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 

tuổi đã chấp hành xong quyết định mà không 

có gia đình đến đón thì Giám đốc cơ sở cai 

nghiện bắt buộc có trách nhiệm đưa về bàn 

giao tại gia đình hoặc Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi người sau cai nghiện cư trú theo Mẫu 

số 47 Phụ lục II Nghị định này. 

4. Người đã chấp hành xong quyết định 

được nhận lại tiền và đồ vật gửi lưu ký, các 

văn bằng, chứng chỉ học văn hóa, học nghề 

(nếu có); được cấp tiền tàu xe, tiền ăn đường 

và một bộ quần áo thường (nếu họ không có) 

và phải trả lại chiếu, chăn, màn và vật dụng, 

trang thiết bị dùng cho việc học tập, lao 

động, sinh hoạt đã được cơ sở cai nghiện bắt 

buộc cho mượn; nếu làm mất thì phải bồi 

thường. 

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày về địa phương, người đã chấp hành 

xong quyết định phải trình báo Ủy ban nhân 

dân cấp xã và cơ quan Công an cùng cấp nơi 

mình cư trú. 

Điều 63. Thủ tục chuyển người chấp 

hành xong biện pháp cai nghiện bắt buộc 

vào cơ sở bảo trợ xã hội 

1. Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc báo 

cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, lập hồ sơ đề nghị đưa đối tượng 

vào cơ sở bảo trợ xã hội nơi cơ sở cai nghiện 

bắt buộc đóng trụ sở đối với các đối tượng 

sau: 

a) Người sau cai nghiện từ đủ 12 tuổi đến 

dưới 18 tuổi không rõ cha, mẹ, không có nơi 

nương tựa hoặc không xác định được nơi cư 

trú;  

b) Người sau cai nghiện ốm yếu không có 

khả năng lao động, không xác định được nơi 

cư trú. 

2. Hồ sơ, thủ tục đề nghị đưa người chấp 

hành xong biện pháp cai nghiện bắt buộc vào 

cơ sở bảo trợ xã hội được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về bảo trợ xã hội. 

Điều 64. Chế độ quản lý 

1. Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi chung là 

người cai nghiện) phải cai nghiện, học tập, 

lao động và sinh hoạt dưới sự quản lý, giám 

sát của cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

2. Căn cứ vào quy mô của cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, thời hạn chấp hành quyết 

định, đặc điểm nhân thân, tình trạng nghiện 

ma túy, tình trạng sức khoẻ, giới tính, độ 

tuổi, trình độ học vấn của người cai nghiện, 

Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc sắp xếp 

vào đội, tổ phù hợp với yêu cầu của công tác 

quản lý, cai nghiện. Mỗi đội, tổ phải có 

người của cơ sở cai nghiện trực tiếp phụ 

trách. 

3. Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc xây 

dựng quy chế quản lý, đánh giá kết quả học 

tập, cai nghiện tại cơ sở và tổ chức thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. Kết quả đánh giá người cai 

nghiện là cơ sở để xem xét, đề nghị giảm 

thời hạn, miễn thời gian chấp hành quyết 

định cai nghiện ma túy bắt buộc. 

Điều 65. Chế độ ăn, mặc và đồ dùng 

sinh hoạt cá nhân 

1. Định mức tiền ăn hàng tháng của người 

cai nghiện bằng 0,8 mức lương cơ sở hiện 

hành. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai 

nghiện được ăn thêm không quá 03 lần tiêu 

chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên 

đán người cai nghiện được ăn thêm không 

quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ 

ăn đối với người cai nghiện bị ốm do Giám 

đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định 

theo chỉ định của nhân viên y tế điều trị, 



nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn 

ngày thường. 

2. Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, 

quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng 

vệ sinh đối với người cai nghiện nữ hàng 

năm của người cai nghiện bằng 0,9 mức 

lương cơ sở hiện hành. 

3. Các định mức quy định tại Khoản 1 

Khoản 2 Điều này là mức tối thiểu, căn cứ 

điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy 

ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh điều chỉnh định mức cho phù hợp. 

Điều 66. Chế độ cai nghiện ma túy 

1. Người cai nghiện được cai nghiện, phục 

hồi, trị liệu về tâm lý, sức khỏe theo quy 

trình, các dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy 

do cơ sở cai nghiện ma túy tổ chức. 

2. Căn cứ quy trình cai nghiện quy định 

tại Chương III Nghị định này và điều kiện cơ 

sở vật chất, nhân sự hiện có của cơ sở cai 

nghiện, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc 

xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình cai 

nghiện, các dịch vụ hỗ trợ cai nghiện theo 

quy định. 

Điều 67. Chế độ khám, chữa bệnh 

1. Cơ sở cai nghiện bắt buộc phải định kỳ 

sáu tháng một lần tổ chức kiểm tra, khám 

sức khỏe cho người cai nghiện và thường 

xuyên có biện pháp đề phòng dịch bệnh; 

phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các 

bệnh truyền nhiễm cho người cai nghiện.  

2. Người cai nghiện bị ốm được điều trị 

tại phòng y tế của cơ sở cai nghiện. Trường 

hợp người cai nghiện bị ốm nặng vượt quá 

khả năng điều trị của cơ sở cai nghiện thì 

được đưa đi bệnh viện hoặc đưa về gia đình 

để điều trị. Giám đốc cơ sở cai nghiện phải 

báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội và thông báo cho cha, mẹ hoặc người 

giám hộ của người cai nghiện.  

3. Chi trả chi phí điều trị: 

a) Trường hợp người cai nghiện được tạm 

đình chỉ thi hành quyết định đưa về gia đình 

điều trị, thì gia đình phải chi trả toàn bộ kinh 

phí khám, chữa bệnh. 

b) Trường hợp người cai nghiện có bảo 

hiểm y tế thì kinh phí khám, chữa bệnh cho 

người cai nghiện do bảo hiểm y tế chi trả 

theo quy định. Trường hợp người cai nghiện 

không có bảo hiểm y tế thì kinh phí khám, 

chữa bệnh cho người cai nghiện do ngân 

sách nhà nước đảm bảo trong dự toán chi của 

cơ sở cai nghiện ma túy. Cơ sở cai nghiện 

bắt buộc trực tiếp thanh toán tiền viện phí 

cho bệnh viện nơi người cai nghiện được 

điều trị. 

c) Trường hợp người cai nghiện bị thương 

tích do tai nạn lao động, thiên tai, hỏa hoạn 

thì cơ sở cai nghiện phải tổ chức điều trị và 

làm thủ tục để thực hiện chế độ trợ cấp theo 

quy định. 

4. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, 

cơ sở cai nghiện có trách nhiệm quản lý chặt 

chẽ, không để người cai nghiện trốn hoặc vi 

phạm pháp luật. Thời gian điều trị bệnh của 

người cai nghiện được tính vào thời gian 

chấp hành quyết định. Một ngày điều trị 

bệnh được tính bằng một ngày chấp hành 

quyết định.  

Điều 68. Chế độ lao động, lao động trị 

liệu 

1. Thời gian lao động, lao động trị liệu 

của người cai nghiện ma túy không quá 08 

giờ trong một ngày và không quá 48 giờ 

trong một tuần. 

2. Trường hợp cơ sở cai nghiện tổ chức 

lao động hoặc phối hợp với người sử dụng 

lao động để tổ chức lao động thì phải đảm 

bảo thực hiện theo quy định của pháp luật 

lao động; người cai nghiện phải đăng ký với 

cơ sở cai nghiện và được hưởng thành quả 

của lao động theo quy định. 

Điều 69. Chế độ thăm gặp người thân, 

nhận, gửi thư, nhận tiền, quà của người 

cai nghiện 

1. Người cai nghiện được thăm gặp người 

thân tại phòng thăm gặp của cơ sở cai nghiện 

bắt buộc, một tuần một lần, mỗi lần không 

quá 02 giờ và tối đa không quá 03 thân nhân. 

Trường hợp gặp lâu hơn phải được Giám đốc 

cơ sở cai nghiện bắt buộc đồng ý và tối đa 

không quá 04 giờ.  

Người cai nghiện có vợ hoặc chồng, được 

Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc xem xét, 

cho phép thăm gặp tại phòng riêng của cơ sở 

cai nghiện bắt buộc một lần trong tháng và 

tối đa không quá 48 giờ cho một lần gặp. 

Căn cứ quy mô và điều kiện, cơ sở cai 

nghiện xây dựng, tổ chức phòng riêng để học 

viên thăm gặp vợ hoặc chồng. 

2. Cơ sở cai nghiện xây dựng quy chế 

thăm gặp theo theo hướng dẫn của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Người cai nghiện được nhận và gửi thư, 

nhận tiền, quà (trừ rượu, bia, thuốc lá, các 



chất kích thích, đồ vật và các loại văn hóa 

phẩm bị cấm). Cơ sở cai nghiện có trách 

nhiệm kiểm tra thư và các loại quà trước khi 

trao cho người cai nghiện. Riêng tiền hoặc 

giấy tờ có giá, người cai nghiện phải gửi vào 

bộ phận lưu ký của cơ sở cai nghiện bắt buộc 

và được sử dụng theo quy chế của cơ sở cai 

nghiện. 

Điều 70. Chế độ chịu tang 
1. Khi bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con chết thì 

người cai nghiện được phép về để chịu tang. 

Thời gian về chịu tang tối đa là 05 ngày, 

không bao gồm thời gian đi đường và được 

tính vào thời hạn chấp hành quyết định. 

2. Trình tự thủ tục giải quyết chế độ chịu 

tang: 

a) Gia đình người cai nghiện làm đơn đề 

nghị cho người cai nghiện về chịu tang, có 

xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

người cai nghiện cư trú gửi Giám đốc cơ sở 

cai nghiện bắt buộc. Nội dung đơn phải bao 

gồm các nội dung: họ tên, số căn cước công 

dân hoặc chứng minh nhân dân, nơi cư trú, 

mối quan hệ với người cai nghiện, thời gian 

đề nghị cho người cai nghiện được về chịu 

tang và cam kết quản lý, giám sát không để 

người cai nghiện sử dụng ma túy trái phép 

hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác 

trong thời gian về chịu tang theo Mẫu số 48 

Phụ lục II Nghị định này. 

b) Trong thời hạn 01 ngày kể từ khi nhận 

đơn theo quy định tại Khoản 1 Điều này, 

Giám đốc cơ sở cai nghiện có trách nhiệm 

xem xét, quyết định việc cho người cai 

nghiện về chịu tang.  

Quyết định cho phép về chịu tang phải 

gồm các nội dung: họ tên, thời gian được về 

chịu tang; trách nhiệm của gia đình trong 

việc đón, đưa trả về cơ sở cai nghiện, quản lý 

người cai nghiện trong thời gian về chịu 

tang. Quyết định được gửi cho gia đình 

người cai nghiện, Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi người đó cư trú để phối hợp quản lý và 

lưu trong hồ sơ người cai nghiện theo Mẫu 

số 49 Phụ lục II Nghị định này. 

3. Gia đình người cai nghiện có trách 

nhiệm đón người cai nghiện về và bàn giao 

người cai nghiện lại cho cơ sở cai nghiện bắt 

buộc khi hết thời gian chịu tang, mọi chi phí 

đưa, đón người cai nghiện do gia đình người 

cai nghiện chi trả. Việc giao và nhận người 

cai nghiện giữa cơ sở cai nghiện bắt buộc với 

gia đình phải được lập thành biên bản, lưu hồ 

sơ của người cai nghiện. 

4. Cơ sở cai nghiện phải kiểm tra sức 

khỏe, tình trạng sử dụng ma túy khi tiếp 

nhận người cai nghiện. Trường hợp quá thời 

hạn được nghỉ chịu tang mà người cai nghiện 

không trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc thì 

Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết 

định truy tìm theo quy định của pháp luật. 

Điều 71. Chế độ khen thưởng, kỷ luật 

1. Trong thời gian chấp hành quyết định 

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc, người cai nghiện có tiến bộ hoặc 

có thành tích xuất sắc thì được khen thưởng 

bằng một trong các hình thức sau: 

a) Biểu dương khen thưởng; 

b) Đề nghị giảm thời hạn hoặc miễn chấp 

hành phần thời gian còn lại; 

c) Các hình thức khác theo quy định của 

pháp luật. 

2. Trong thời gian chấp hành quyết định 

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc, người cai nghiện có hành vi gây rối 

trật tự, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở 

cai nghiện ma túy chưa đến mức bị áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

thì bị kỷ luật bằng một trong các hình thức 

sau: 

a) Phê bình; 

b) Cảnh cáo; 

c) Đưa vào quản lý tại khu dành riêng đối 

với người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm 

nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma 

túy. 

3. Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc ban 

hành quy chế khen thưởng, kỷ luật đối với 

người cai nghiện theo hướng dẫn của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 72. Chế độ quản lý; ăn, mặc và đồ 

dùng sinh hoạt cá nhân; cai nghiện, hỗ trợ 

phục hồi; khám, chữa bệnh; thăm gặp 

người thân, nhận, gửi thư, nhận tiền, quà; 

chế độ chịu tang; khen thưởng, kỷ luật 

1. Các chế độ: quản lý; ăn, mặc và đồ 

dùng sinh hoạt cá nhân; cai nghiện, hỗ trợ 

phục hồi; khám, chữa bệnh; thăm gặp người 

thân, nhận, gửi thư, nhận tiền, quà; chế độ 

chịu tang; khen thưởng, kỷ luật đối với 

người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được 

thực hiện như đối tượng bị áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy 

định tại Mục 5 Chương V của Nghị định 

này. 



2. Cơ sở cai nghiện bắt buộc phải xây 

dựng, tổ chức thực hiện các dịch vụ hỗ trợ 

theo quy trình cai nghiện phù hợp với độ 

tuổi, sức khỏe của người từ đủ 12 tuổi đến 

dưới 18 tuổi. 

Điều 73. Chế độ học văn hoá 

1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được học 

văn hoá theo chương trình của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. Việc học văn hoá đối với người 

chưa phổ cập giáo dục tiểu học là bắt buộc; 

đối với các bậc học khác thì tùy thuộc khả 

năng và điều kiện thực tế của cơ sở cai 

nghiện bắt buộc để tổ chức dạy, học theo quy 

định của pháp luật. 

2. Cơ sở cai nghiện bắt buộc phối hợp với 

cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo tại địa 

phương tổ chức thi học kỳ, kết thúc năm học, 

chuyển cấp và cấp văn bằng theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Sổ điểm, học bạ, hồ sơ và các biểu 

mẫu liên quan đến việc giảng dạy và học 

tập tại cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 74. Chế độ lao động trị liệu 

1. Người cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi 

đến dưới 18 tuổi khi tham gia lao động trị 

liệu theo quy trình cai nghiện do cơ sở cai 

nghiện ma túy tổ chức, thì thời gian lao động 

trị liệu như sau: 

a) Đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 

15 tuổi thì thời gian lao động không quá 04 

giờ trong một ngày và không quá 20 giờ 

trong một tuần. 

b) Đối với người từ đủ 15 tuổi đến dưới 

18 tuổi thì thời gian lao động không quá 06 

giờ trong một ngày và không quá 30 giờ 

trong một tuần. 

2. Khi tổ chức lao động trị liệu, cơ sở cai 

nghiện phải bố trí công việc, nơi làm việc 

cho người cai nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 

18 tuổi theo quy định của Bộ Luật lao động 

và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 77. Lập hồ sơ, thủ tục đề nghị 

quản lý sau cai nghiện ma túy 

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày người nghiện ma túy trình báo về việc 

hoàn thành cai nghiện tự nguyện, hoàn thành 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế, chấp hành xong biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người sau 

cai nghiện ma túy cư trú hoặc nơi phát hiện 

hành vi vi phạm (đối với người nghiện 

không có nơi cư trú ổn định) lập hồ sơ, đưa 

vào danh sách quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Công an cấp xã giúp Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cùng cấp lập hồ sơ quản lý sau cai 

nghiện tại nơi cư trú đối với các đối tượng 

quy định tại Khoản 1 Điều này. 

... 

Điều 78. Quyết định quản lý sau cai 

nghiện tại nơi cư trú 
1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn bản đề nghị của Trưởng 

cơ quan Công an cấp xã, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã xem xét, quyết định quản lý 

sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo 

Mẫu số 51 Phụ lục II Nghị định này.  

2. Quyết định quản lý sau cai nghiện tại 

nơi cư trú phải ghi rõ ngày, tháng, năm ký 

quyết định; họ, tên, chức vụ của người ký 

quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, 

nghề nghiệp, nơi cư trú của người bị quản lý 

sau cai nghiện; thời hạn và nơi thi hành 

quyết định, cơ quan có trách nhiệm thi hành 

quyết định. 

3. Quyết định phải gửi cho người sau cai 

nghiện hoặc đại diện gia đình người sau cai 

nghiện, người đại diện theo pháp luật đối với 

người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, Trưởng 

Công an cấp xã, công chức phụ trách công 

tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 

xã. 

Điều 79. Chế độ quản lý sau cai nhiện 

ma túy 

1. Quản lý cư trú đối với người sau cai 

nghiện ma túy: 

a) Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân 

cùng cấp lập danh sách người bị quản lý sau 

cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo Mẫu số 

52 Phụ lục II Nghị định này; 

b) Người bị quản lý sau cai nghiện ma túy 

khi vắng mặt tại nơi cư trú phải báo cáo với 

Công an cấp xã, nói rõ lý do vắng mặt, thời 

gian vắng mặt. Trường hợp không báo cáo 

thì thời gian vắng mặt không được tính vào 

thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy; 

c) Khi người bị quản lý sau cai nghiện ma 

túy thay đổi nơi cư trú thì công an cấp xã nơi 

chuyển đi có trách nhiệm thông báo cho 

công an cấp xã nơi chuyển đến trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người đó 

chuyển khỏi địa phương để đưa vào danh 



sách và phối hợp quản lý theo Mẫu số 53 

Phụ lục II Nghị định này. 

2. Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái 

nghiện ma túy: 

a) Người bị quản lý sau cai nghiện ma túy 

được giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma 

túy trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma 

túy; 

b) Người bị quản lý sau cai nghiện ma túy 

được tư vấn, trợ giúp về tâm lý, các thủ tục 

pháp lý; hướng dẫn làm thủ tục đăng ký cư 

trú, cấp căn cước công dân, cấp phiếu lý lịch 

tư pháp; hướng dẫn chấp hành pháp luật, 

nghĩa vụ công dân; hỗ trợ kinh phí, cho vay 

vốn, tổ chức học tập, dạy nghề, tìm kiếm, 

giới thiệu việc làm; tạo các điều kiện cần 

thiết khác giúp người sau cai nghiện ổn định 

cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng, 

chống tái nghiện;  

c) Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức xét 

nghiệm chất ma túy đối với người sau cai 

nghiện ma túy. 

3. Căn cứ vào điểm a, b và c Khoản 2 

Điều này và điều kiện thực tế của địa 

phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm 

giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong 

quyết định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử 

lý đối với người sau cai nghiện có hành vi vi 

phạm pháp luật, sử dụng ma túy trái phép. 

Điều 80. Chính sách hỗ trợ đối với 

người sau cai nghiện ma túy 
1. Người bị quản lý sau cai nghiện tại nơi 

cư trú từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi tiếp 

tục đi học ở các bậc học phổ thông tại các cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập. Thủ tục miễn giảm được thực hiện 

theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 

tháng 8 năm 2021 củ Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo. 

2. Người sau cai nghiện khi tham gia đào 

tạo nghề nghiệp được hưởng chính sách hỗ 

trợ đào tạo theo quy định của pháp luật về 

đào tạo nghề ngắn hạn. 

3. Người sau cai nghiện được vay vốn tạo 

việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, được 

ưu tiên đăng ký tham gia chính sách việc làm 

công theo quy định của pháp luật về chính 

sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về 

việc làm.  

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của địa 

phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội phối hợp với các cơ quan liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng các 

nguồn tín dụng khác để hỗ trợ cho vay ưu 

đãi đối với người sau cai nghiện để phát triển 

sản xuất, tạo việc làm. 

4. Căn cứ vào Khoản 1, 2, 3 Điều này, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên cơ sở 

nhu cầu hỗ trợ của người sau cai nghiện; 

hướng dẫn, hỗ trợ người sau cai nghiện hoàn 

thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 81. Hết thời hạn quản lý sau cai 

nghiện  

Khi hết thời hạn quản lý sau cai nghiện 

ma túy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong 

quyết định quản lý sau cai nghiện tại nơi cư 

trú theo Mẫu số 54 Phụ lục II Nghị định này 

và đưa người bị quản lý ra khỏi danh sách 

quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. 

Điều 86. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
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