Sáng ngày 14/3, ông Phm Tn X, Trng Ban Vn hóa – Xã hi (VH-XH) Hi ng nhân dân thành ph ã làm
vic vi lãnh o qun Sn Trà v công tác cai nghin ma túy ti gia ình, cng ng, qun lý sau cai ti a phng và
công tác a i tng i cai nghin tp trung trên a bàn qun. Cùng tham d bui làm vic còn có lãnh o Ban
Pháp ch HND thành ph; S Lao ng – Thng binh và Xã hi; Chi cc Phòng chng t nn xã hi; Phòng Cnh
sát iu tra ti phm v ma túy Công an thành ph à Nng. ón và tip oàn có ông Cao Xuân Thng -Thành y
viên, Bí th Qun y, Ch tch HND qun; bà Trn Th Thanh Tâm - Phó Bí th Qun y, Ch tch UBND qun.

Các thành viên tham d bui vic nghe i din qun Sn Trà báo cáo tình hình

Báo cáo ti bui làm vic, i din qun Sn Trà cho bit giai on 2015 - 2016, toàn qun có 80 lt i tng c cai
nghin ti gia ình, cng ng; trong ó có 67 lt i tng tin b, không tái nghin; 13 lt i tng có vic làm n nh và c h
tr to vic làm; 12 lt i tng tái nghin chuyn Trung tâm 05-06 thành ph. Trên c s ch o ca UBND qun, các
phng u ã tin hành thành lp T công tác v cai nghin ma túy, phân công cán b thng xuyên gp g, nm
tình hình các i tng, qua ó t vn, giúp , ánh giá mc tin b hành tháng…Công tác qun lý sau cai nghin
c qun tp trung thc hin m bo quy trình cht ch, UBND qun ra quyt nh áp dng bin pháp qun lý sau cai
ti ni c trú sau khi tip nhn i tng và h s qun lý sau cai ti Trung tâm trên c s các phng bàn giao giy
chng nhn hoàn thành thi gian cai nghin. Công tác a i tng nghin i cai nghin tp trung c các n v, ngành
phi hp cht ch, ng b, úng thi gian quy nh. Trong 02 nm 2015-2016, qun ã thm nh 338 h s (trong ó có
29 h s i tng t ni khác n); qua ó Toà án nhân dân qun ã ban hành quyt nh cai nghin cho 335 i tng.
Ngoài ra, qun cng ã tin hành vn ng 20 i tng i cai nghin t nguyn…

Cùng vi vic ánh giá kt qu thc hin các mt công tác thi gian qua, ti bui làm vic này lãnh o qun Sn Trà
cng ã nêu mt s xut, kin ngh v công tác cai nghin ti gia ình, cai nghin ti cng ng; v công tác qun lý
sau cai.

Phát biu kt lun ti bui làm vic, ông Phm Tn X, Trng Ban Vn hóa – Xã hi (VH-XH) Hi ng Nhân dân

thành ph ánh giá cao quá trình chun b ni dung bui làm vic, nht là trong công tác ch o ca chính
quyn các cp, công tác phi hp gia các n v, phòng ban chc nng v các kt qu c th trên tng lnh vc…
Riêng i vi các kin ngh, xut ca qun, ông Phm Tn X cho bit "oàn s tip thu và có ý kin kin ngh vi HND
thành ph, cái nào thuc v ch trng thì s tham mu ra ch trng thc hin, cái nào thuc v din gii quyt ch
chính sách thì s xut và tham mu hng gii quyt tt nht, m bo hiu qu cho công tác
này".
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