Chiu ngày 3/7/2018, oàn kim tra thc hin quy ch phi hp lp h s và t chc cai nghin ma tuý,
qun lý sau cai nghin và phòng, chng mi dâm do ng chí Lê Minh Hùng - Chi Cc trng, Chi
cc PC TNXH à Nng làm trng oàn ã có bui làm vic vi UBND phng Hòa Khánh Bc.

Theo s liu ca Ban ch o phòng,
chng t nn xã hi phng (BC) n nay tng s ngi s dng, ngi nghin ma túy có h s qun lý trong
nm 2018. 04 i tng b x pht vi phm hành chính do s dng trái phép cht ma túy; 04 i tng bt
buc cai nghin ti gia ình - cng ng; 03 i tng tham gia iu tr nghin bng thuc Methadone; 14 i
tng cai nghin ti c s xã hi Bu Bàng; 10 i tng qun lý sau cai nghin. Tng s h s ã lp qun lý i
tng 04 h s cai nghin ti gia ình và cng ng, qun lý i tng sau cai 11 h s nm 2017, 03 h s nm
2018; cai nghim ti c s Bu Bàng 9 h s.
Trc tình hình ó, hng nm BC ã tham mu cho UBND phng xây dng k hoch trin khai công
tác cai nghin ti gia ình và cng ng v qun lý sau cai nghin. c s quan tâm ch o ca ng y,
UBND phng, s phi kt hp các ban, ngành oàn th, trong ó lc lng Công an óng vai trò nòng
ct, tp trung tuyên truyn giáo dc trong nhân dân và sinh viên - công nhân tm trú trên a
bàn.
Phát biu ti bui làm vic, ng chí Lê Minh Hùng, Trng oàn kim tra ã ánh giá cao v nhng kt
qu ca BC phòng, chng ma túy, mi dâm ca phng trong công tác phi hp lp h s và t chc cai
nghin ma tuý, qun lý sau cai nghin thi gian qua. ng thi, ng chí cng yêu cu BC phng nên
tip tc phát huy nhng kt qu trong công tác phòng chng ma tuý và qun lý tt các i tng sau
cai nghin; tip tc duy trì và nhân rng nhng mô hình phòng chng ti phm ang hot ng có hiu
qu ti a phng.

Vn Thông.

