
 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:  470 /QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng                                    

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội                             

trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 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; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Chánh Văn 

phòng Bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy 

trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Vụ trưởng Vụ Pháp 

chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng;  

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;  

- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;  

- Lưu: VT, VP, PC, PCTNXH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hồi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2017-tt-vpcp-huong-dan-ve-nghiep-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-366111.aspx


 
 

 



 
 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ  

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC                                                    

CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2022     

 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  

STT Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL 

quy định TTHC 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1. 
Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự 

nguyện 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội 

2. 
Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự 

nguyện 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội 

3. 
Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự 

nguyện 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội 

B. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1. 

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp 

dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 

cộng đồng 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 
Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 
Ủy ban nhân dân cấp huyện 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL 

quy định TTHC 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

2. 
Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 
Ủy ban nhân dân cấp huyện 

3. 

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở 

cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp 

dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 

cộng đồng. 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 
Ủy ban nhân dân cấp huyện 

C. Thủ tục hành chính cấp xã 

1 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện 
Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 
Ủy ban nhân dân cấp xã. 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL 

quy định bãi bỏ 

TTHC 

Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

Ghi chú 

(Quyết định công bố 

TTHC) 

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương 

1. 

1.000290 Cấp giấy phép hoạt động cai 

nghiện ma túy tự nguyện 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 
Phòng, chống 

tệ nạn xã hội 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội 

Quyết định 313/QĐ-

LĐTBXH, ngày 

15/3/2019 

2. 

1.000263 Gia hạn giấy phép hoạt động cai 

nghiện ma túy tự nguyện 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 
Phòng, chống 

tệ nạn xã hội  

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội 

Quyết định 313/QĐ-

LĐTBXH, ngày 

15/3/2019 
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STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL 

quy định bãi bỏ 

TTHC 

Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

Ghi chú 

(Quyết định công bố 

TTHC) 

2. 
1.000013 Thay đổi giấy phép hoạt động cai 

nghiện ma túy tự nguyện 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 
Phòng, chống 

tệ nạn xã hội  

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội 

Quyết định 313/QĐ-

LĐTBXH, ngày 

15/3/2019 

B Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1. 

2.000044 Nghỉ chịu tang của học viên tại 

trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục 

– Lao động xã hội 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 
Phòng, chống 

tệ nạn xã hội 

Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội (Chữa bệnh – Giáo dục 

– Lao động xã hội – Cơ sở cai 

nghiện ma túy) 

Quyết định 

1724/QĐ-LĐTBXH 

Ngày 24/11/2015 

C Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 
2.000049 Hoãn chấp hành quyết định áp 

dụng biện pháp quản lý sau cai tại 

trung tâm quản lý sau cai nghiện 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 
Phòng, chống 

tệ nạn xã hội 

Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định 

1724/QĐ-LĐTBXH 

Ngày 24/11/2015 

2 
1.000123 Miễn chấp hành quyết định áp 

dụng biện pháp quản lý sau cai tại 

trung tâm quản lý sau cai nghiện 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 
Phòng, chống 

tệ nạn xã hội 

Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định 

1724/QĐ-LĐTBXH 

Ngày 24/11/2015 

D Thủ tục hành chính cấp xã 

1 
1.003521 Quyết định cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại cộng đồng 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP 
Phòng, chống 

tệ nạn xã hội 

Ủy ban nhân dân cấp xã Quyết định 

1724/QĐ-LĐTBXH 

Ngày 24/11/2015 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện 

1.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc bằng 

phương thức điện tử 01 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp gửi hồ 

sơ bằng phương thức điện tử, cơ sở cai nghiện có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ 

bản gốc hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực 

của hồ sơ. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận 

hồ sơ trong giờ làm việc, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ phải cấp ngay 

phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ. 

Bước 3: Tổ chức thẩm định 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức 

thẩm định hồ sơ, thẩm định các điều kiện cấp phép theo quy định tại Điều 9, 

Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

Bước 4: Quyết định cấp giấy phép/ không cấp giấy phép 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định cấp giấy phép hoạt động 

cai nghiện ma túy. Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma 

túy phải trả lời cá nhân, tổ chức đề nghị cấp phép bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện 

Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

1.3.1. Thành phần hồ sơ 

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở 

cai nghiện ma túy tự nguyện. 

b) 01 bản sao quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp. 

c) Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chấp thuận 

đặt trụ sở cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 
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d) Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang 

thiết bị quy định tại Khoản 2, 3 Điều 9 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

đ) 01 bản chính danh sách nhân viên, kèm theo bản sao văn bằng, chứng 

chỉ; 01 bản lý lịch tóm tắt của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp 

luật, 01 bản sao giấy xác nhận đã được đào tạo, tập huấn về điều trị, cai nghiện 

ma túy hoặc giấy xác nhận thời gian làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy của 

người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở. 

e) 01 bản phương án tài chính của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện để 

bảo đảm duy trì hoạt động cai nghiện ma túy. 

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Áp dụng đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự 

nguyện.  

1.8. Lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Văn bản đề nghị cấp (cấp lại) Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của 

cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP). 

- Văn bản chấp thuận đặt trụ sở cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (Văn 

bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Mẫu số 02b Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định số 116/2021/NĐ- CP). 

- Danh sách nhân viên của cơ sở cai nghiện ma túy/cơ sở cung cấp dịch vụ 

cai nghiện ma túy tự nguyện (Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 116/2021/NĐ-CP). 

- Lý lịch tóm tắt của cá nhân, người đứng đầu/người đại diện theo pháp 

luật của cơ sở cai nghiện ma túy/cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 

nguyện (Mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP).  

- Phương án tài chính của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (Mẫu số 05 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP). 

- Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở cai nghiện ma túy 

tự nguyện (Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP). 



6 
 

 
 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện:  

- Được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp. 

- Có cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của hoạt động cai nghiện ma túy 

theo quy định tại Khoản 1, 2, 4 Điều 6 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và điểm 

e Khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống ma túy. Trường hợp thuê cơ sở vật chất 

thì thời hạn thuê phải còn ít nhất 02 năm kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép hoạt động. 

- Có trang thiết bị, phương tiện tối thiểu theo danh mục quy định tại Phụ 

lục I kèm theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

- Nhân sự làm việc tại cơ sở cai nghiện phải bảo đảm điều kiện, tiêu 

chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. Người 

đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở cai nghiện phải có trình 

độ từ đại học trở lên, đã được đào tạo, tập huấn về điều trị, cai nghiện ma túy 

hoặc có thời gian làm công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy tại cơ sở cai 

nghiện từ 02 năm trở lên. 

- Có phương án tài chính bảo đảm duy trì các hoạt động cai nghiện ma 

túy của cơ sở cai nghiện. 

1.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14. 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 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. 
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2. Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện  

2.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc 

phương thức điện tử 01 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp gửi 

hồ sơ theo phương thức điện tử, cơ sở cai nghiện có trách nhiệm lưu giữ toàn 

bộ bản gốc của hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 

trung thực của hồ sơ; 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận 

hồ sơ trong giờ làm việc, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ phải cấp ngay 

phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ. 

Bước 3: Tổ chức thẩm định 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức 

thẩm định hồ sơ, thẩm định các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 

Điều 12 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

Bước 4: Quyết định cấp lại giấy phép/ không cấp lại giấy phép 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định cấp lại giấy phép hoạt 

động cai nghiện ma túy tự nguyện. Trường hợp không cấp lại giấy phép hoạt 

động cai nghiện ma túy tự nguyện thì phải trả lời cá nhân, tổ chức đề nghị cấp 

lại giấy phép bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiện 

Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

2.3.1. Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định 

số 116/2021/NĐ-CP. 

- 01 bản chính Biên bản của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện về việc 

xác nhận giấy phép hoạt động bị mất (hoặc hỏng) theo Mẫu số 07 Phụ lục II 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của cơ sở cai nghiện đối với trường hợp quy 

định tại điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

- 01 bản lý lịch tóm tắt của người đứng đầu hoặc người đại diện theo 

pháp luật của cơ sở cai nghiện theo Mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định 

116/2021/NĐ-CP.  
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- Các văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP đối với trường hợp quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 12 

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

- Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy 

định tại Khoản 2, 3 Điều 9 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP đối với trường hợp 

quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

- Báo cáo kết quả khắc phục việc đình chỉ hoạt động của cơ sở cai nghiện 

đối với trường hợp quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP theo Mẫu số 08 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

2.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Áp dụng đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự 

nguyện. 

2.8. Lệ phí: Không. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở 

cai nghiện tự nguyện (Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP). 

- Biên bản xác nhận giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai 

nghiện ma túy bị mất, hỏng (Mẫu số 07 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP. 

- Lý lịch tóm tắt của cá nhân, người đứng đầu/người đại diện theo pháp 

luật của cơ sở cai nghiện ma túy/cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 

nguy (Mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP).  

- Báo cáo khắc phục hậu quả việc đình chỉ hoạt động của cơ sở cai nghiện 

ma túy (Mẫu số 08 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP). 

- Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở cai nghiện ma túy 

tự nguyện (Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP). 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Cơ sở cai nghiện được đề nghị cấp lại giấy phép cai nghiện ma túy khi 

thuộc một trong các trường hợp sau: 
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- Giấy phép bị mất, hỏng; 

- Thay đổi người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật; 

- Thay đổi địa điểm trụ sở của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; 

- Hết thời hạn đình chỉ hoạt động theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP. 

2.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Luật Phòng, chống ma túy số  số 73/2021/QH14. 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 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. 
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3. Dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện 

3.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc 

phương thức điện tử văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy theo 

Mẫu số 11 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. Trường hợp gửi văn bản theo phương thức điện tử, cơ 

sở cai nghiện có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ bản gốc của hồ sơ và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ; 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận 

đơn trong giờ làm việc, nếu chưa hợp lệ phải cấp ngay phiếu hướng dẫn cho 

người nộp đơn. 

Bước 3: Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản hợp lệ, Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xem xét, quyết định 

thu hồi giấy phép của cơ sở cai nghiện ma túy. Trường hợp không thu hồi phải 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3.2. Cách thức thực hiện 

Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

3.3.1. Thành phần hồ sơ 

- Văn bản của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện xin dừng hoạt động cai 

nghiện ma túy theo Mẫu số 11 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.  

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Áp dụng đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở 

cai nghiện ma túy tự nguyện. 
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3.8. Lệ phí: Không. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Văn bản đề nghị xin dừng hoạt động cai nghiện ma túy (của cơ sở cai 

nghiện tự nguyện, Mẫu số 11 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP). 

- Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ 

sở cai nghiện ma túy tự nguyện (Mẫu số 12 Phụ lục II Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP). 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính  

- Có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu số 11 Phụ 

lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP). 

3.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14. 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 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. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1. Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện 

ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 

1.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân đề nghị công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP đến Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi cá nhân cư trú. Trường hợp gửi hồ sơ 

theo phương thức điện tử, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ bản 

gốc của hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực 

của hồ sơ. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc, nếu chưa hợp 

lệ phải cấp ngay phiếu hướng dẫn cho người hồ sơ. 

Bước 3: Tổ chức thẩm định 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định 

hồ sơ, thẩm định các điều kiện công bố. 

Bước 4: Quyết định công bố / không công bố 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký 

hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định và công bố tổ 

chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng. Trường hợp không đủ điều kiện công bố phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện 

Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua phương thức điện tử đến Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi cá nhân cư trú. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

1.3.1. Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của tổ chức, cá nhân đề nghị theo Mẫu số 

13 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

- Bản sao quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức cung cấp dịch vụ). 
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- Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang 

thiết bị cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số  

116/2021/NĐ-CP. 

- Danh sách nhân viên của cơ sở cai nghiện ma túy/cơ sở cung cấp dịch vụ 

cai nghiện ma túy tự nguyện (Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 116/2021/NĐ-CP). 

- 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ, phiếu lý lịch tư pháp được cấp không 

quá 03 tháng tại thời điểm nộp hồ sơ của từng nhân viên. 

- Bản lý lịch tóm tắt của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp 

luật của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện theo Mẫu số 04 

Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

- Bản dự kiến quy trình cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng. 

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết:  

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố (công bố lại) 

cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 

cộng đồng. 

1.8. Lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Văn bản đề nghị công bố (công bố lại) đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của tổ chức, cá nhân đề nghị 

(Mẫu số 13 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP). 

- Danh sách nhân viên của cơ sở cai nghiện ma túy/cơ sở cung cấp dịch vụ 

cai nghiện ma túy tự nguyện (Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 116/2021/NĐ-CP). 



14 
 

 
 

- Lý lịch tóm tắt của cá nhân, người đứng đầu/người đại diện theo pháp 

luật của cơ sở cai nghiện ma túy/cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 

nguy (Mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP). 

- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố (công bố 

lại) cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng (Mẫu số 14 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP). 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

a) Yêu cầu về pháp lý: 

Được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân 

không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thời gian chấp hành bản 

án hình sự của tòa án; không trong thời hạn cấm hành nghề hoặc công việc. 

b) Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị: 

- Có cơ sở vật chất để thực hiện việc tiếp nhận, cung cấp dịch vụ cai 

nghiện theo phạm vi dịch vụ đăng ký. Trường hợp cung cấp dịch vụ nội trú thì 

cơ sở phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b Khoản 2 và Khoản 4 Điều 

6 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; 

- Có trang thiết bị để thực hiện các dịch vụ cai nghiện theo quy định tại 

Mục A Phụ lục I kèm theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

c) Yêu cầu về nhân sự: 

- Có ít nhất 01 người chịu trách nhiệm chính thực hiện việc cung cấp 

dịch vụ, có trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo phù hợp; 

- Nhân sự phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 

Điều 8 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

1.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14. 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 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. 
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2. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy 

tự nguyện tại gia đình, cộng đồng  

2.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân đề nghị công bố lại đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP đến Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi cá nhân cư trú. Trường hợp gửi hồ sơ theo 

phương thức điện tử, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ bản gốc của 

hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc, nếu chưa hợp 

lệ phải cấp ngay phiếu hướng dẫn cho người hồ sơ. 

Bước 3: Tổ chức thẩm định 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định 

hồ sơ, thẩm định các điều kiện công bố lại. 

Bước 4: Quyết định công bố lại/ không công bố lại 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và công bố lại tổ chức, cá nhân 

đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

Trường hợp không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiện 

Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua phương thức điện tử đến Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi cá nhân cư trú. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

2.3.1. Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị công bố lại đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của tổ chức, cá nhân đề nghị theo Mẫu số 

13 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; 

- Bản lý lịch tóm tắt của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp 

luật của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện theo Mẫu số 04 

Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP kèm theo các văn bằng, chứng chỉ đối 

với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật quy định tại điểm a 

Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

- Tài liệu chứng minh bảo đảm cơ sở vật chất tại địa điểm cung cấp dịch 

vụ mới quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP đối với 

trường hợp thay đổi địa điểm cung cấp dịch vụ quy định tại điểm a Khoản 1 

Điều 19 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 



16 
 

 
 

- Bản báo cáo kết quả khắc phục việc đình chỉ cung cấp dịch vụ đối với 

trường hợp quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định 116/2021/NĐ-CP. 

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng. 

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố (công bố lại) 

cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 

cộng đồng.  

2.8. Lệ phí: Không. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

- Văn bản đề nghị công bố (công bố lại) đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của tổ chức, cá nhân đề nghị 

(Mẫu số 13 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP); 

- Lý lịch tóm tắt của cá nhân, người đứng đầu/người đại diện theo pháp 

luật của cơ sở cai nghiện ma túy/cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 

nguyện (Mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP) 

- Báo cáo khắc phục việc đình chỉ hoạt động của tổ chức, cá nhân cung 

cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (Mẫu số 17 Phụ 

lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP). 

- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố (công bố 

lại) cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng (Mẫu số 14 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP). 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

a) Thay đổi người đại diện theo pháp luật của cơ sở cung cấp dịch vụ; 

thay đổi địa điểm cung cấp dịch vụ; 

b) Hết thời hạn đình chỉ cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện 

theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14. 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 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. 
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3. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma 

túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng. 

3.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập gửi 

01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức đóng trụ sở. Trường hợp gửi hồ sơ 

theo phương thức điện tử thì cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ bản gốc của hồ sơ và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc, nếu chưa hợp 

lệ phải cấp ngay phiếu hướng dẫn cho người hồ sơ. 

Bước 3: Tổ chức thẩm định 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định 

hồ sơ, thẩm định các điều kiện công bố. 

Bước 4: Quyết định công bố / không công bố 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký 

hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định và công bố cơ 

sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Trường 

hợp không đủ điều kiện công bố phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3.2. Cách thức thực hiện 

Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua phương thức điện tử đến Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi cá nhân cư trú. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

3.3.1. Thành phần hồ sơ 

a) Văn bản đề nghị công bố (công bố lại) đủ điều kiện cung cấp dịch vụ 

cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của tổ chức, cá nhân đề nghị 

theo Mẫu số 13 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 

b) Các tài liệu sau đây đối với cơ sở cai nghiện ma túy công lập: 

- Bản sao quyết định thành lập; 
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- Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang 

thiết bị cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số  

116/2021/NĐ-CP; 

- 01 bản chính danh sách nhân viên của cơ sở cai nghiện ma túy/cơ sở 

cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện theo Mẫu số 03 Phụ lục II Nghị 

định số 116/2021/NĐ-CP; 

- 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ, phiếu lý lịch tư pháp được cấp không 

quá 03 tháng tại thời điểm nộp hồ sơ của từng nhân viên; 

- Bản lý lịch tóm tắt của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp 

luật của cơ sở cung cấp dịch vụ theo Mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định số  

116/2021/NĐ-CP; 

- Bản dự kiến quy trình cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng. 

c) Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đối với cơ sở cai 

nghiện ma túy tự nguyện. 

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập . 

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố (công bố lại) 

cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 

cộng đồng. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Văn bản đề nghị công bố (công bố lại) đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của tổ chức, cá nhân đề nghị 

(Mẫu số 13 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP). 

- Danh sách nhân viên của cơ sở cai nghiện ma túy/cơ sở cung cấp dịch vụ 

cai nghiện ma túy tự nguyện (Mẫu số 03 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-

CP).  

- Lý lịch tóm tắt của cá nhân, người đứng đầu/người đại diện theo pháp 

luật của cơ sở cai nghiện ma túy/cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 

nguyện (Mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP). 
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- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố (công bố 

lại) cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng (Mẫu số 14 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP). 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Đã được cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đối với 

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 

- Đủ điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP đối 

với cơ sở cai nghiện ma túy công lập. 

3.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14. 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 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. 
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III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện 

1.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

- Người nghiện ma túy, 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 4 

Điều 28 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP tại điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện 

của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân 

để đối chiếu. 

- Đối với trường hợp người bị cơ quan có thẩm quyền xác định là nghiện 

ma túy thì 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. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- 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. 

- 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. 

- Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu giấy tờ tùy thân và vào sổ đăng 

ký cai nghiện ma túy tự nguyện theo Mẫu số 23 Phụ lục II Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, người tiếp nhận hướng dẫn 

người đăng ký hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đăng ký cai nghiện tự nguyện. 

Bước 3: Tổ chức thẩm định, quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện/ 

không quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện. 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đăng ký cai nghiện 

tự nguyện 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. Trường hợp 

không quyết định cho cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng phải 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, theo 

Mẫu số 24 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP phải được gửi cho cá nhân, 

gia đình người cai nghiện, các đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia 

đình, cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện. 
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1.2. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện của Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

1.3.1. Thành phần hồ sơ 

- Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện của người nghiện hoặc người đại 

diện hợp pháp theo Mẫu số 22 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; 

- Bản sao Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy của cơ quan có 

thẩm quyền; 

- Bản phôtô một trong các loại giấy tờ tùy thân: căn cước công dân hoặc 

chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh (đối với người từ đủ 12 tuổi đến 

dưới 18 tuổi) của người nghiện ma túy. 

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Người nghiện ma túy, người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy 

từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

1.8. Lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện (Mẫu số 22 Phụ lục II Nghị định 

số 116/2021/NĐ-CP). 

- Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (Mẫu số 

24 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP). 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Không có yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính. 

1.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14. 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 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. 
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