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QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 
 

CHỦ TỊCH UBND XÃ KỲ CHÂU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021; 

Căn cứ Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy; 

Xét đề nghị của Trưởng Công an xã Kỳ Châu 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy với 

người có tên sau: 

Họ và tên: Trần Tuấn Anh;                                             Giới tính: Nam 

Tên gọi khác: Không 

Ngày, tháng, năm sinh: 25/05/1997;  Nơi sinh: Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Quê quán: Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Nơi thường trú: thôn Châu Long, Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Nơi ở hiện tại: thôn Châu Long, Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Số CCCD: 042097002992; ngày cấp: ....../....../.......... ; nơi cấp: 

....................... 

Dân tộc: Kinh;         Tôn giáo: Thiên chúa;         Trình độ học vấn: 09/12 

Nghề nghiệp: Lao động tự do 

Nơi làm việc/học tập: xã Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Tóm tắt hành vi sử dụng trái phép chất ma túy:  

Khoảng 22 giờ ngày 14/09/2022 Trần Tuấn Anh đã có hành vi sử dụng trái 

phép chất ma túy dạng “cỏ” tại quán Karaoke Luxury thuộc xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ 

Anh. Trần Tuấn Anh sử dụng ma túy dạng “cỏ” bằng hình thức quấn ma túy dạng 

“cỏ” vào điếu thuốc lá và hút. 



Kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy trong cơ thể ngày 

19/09/2022 

Thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là 01 năm, kể từ ngày 

19/09/2022 đến hết ngày 19/09/2023. 

Điều 2. Thành lập Tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và phân 

công nhiệm vụ như sau: 

1. Đ/c Lê Đức Hiếu - Công an xã Kỳ Châu, Kỳ Anh - Tổ trưởng; 

2. Ông Dương Trọng Liễu - Đại diện Thôn - Tổ phó; 

3. Bà Trần Thị Nhung -  Tổ viên; 

4. Ông Nguyễn Thị Mạnh - Tổ viên; 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện quản lý người sử dụng trái phép chất ma 

túy 

1. Công an xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm: 

a) Đưa người sử dụng trái phép chất ma túy vào danh sách quản lý. 

b) Tổ chức thực hiện việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể trong thời 

hạn quản lý. 

2. Tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm tư vấn, 

động viên, giáo dục, hỗ trợ người bị quản lý có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này. 

3. Gia đình người bị quản lý có trách nhiệm phối hợp quản lý, động viên, 

giáo dục và giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy. 

4. Người sử dụng trái phép chất ma túy bị áp dụng biện pháp quản lý có 

trách nhiệm chấp hành yêu cầu xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể của Công an 

xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Trưởng Công xã Kỳ Châu và những người có tên tại Điều 1, Điều 2 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Lưu: HS, 

CHỦ TỊCH 
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