
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

Số: 4218 /LĐTBXH-PCTNXH  Hà Nội, ngày 26  tháng 10  năm 2020 
V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai 

nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho học 

viên tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập 

 

  

 

Kính gửi: ……………………….………………………………… 

 …………………………………………………………. 

 Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông 

tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ 

phục hồi cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập (tài liệu đăng trên 

cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ: 

www.duthaovanban.molisa.gov.vn). 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, 

góp ý bằng văn bản gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục 

Phòng, chống tệ nạn xã hội, địa chỉ: số 3, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.38241697; Fax:0243.8267099; Email: 

cainghien@molisa.gov.vn) trước ngày 12/11/2020. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, Cục PCTNXH(20). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
 

 Nguyễn Thị Hà 
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Danh sách cơ quan gửi Công văn xin ý kiến dự thảo Thông tư ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy 

tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập 

 

1. Các Bộ, ngành 

- Bộ Tư pháp 

- Bộ Công an 

- Bộ Tài chính 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2. Địa phương 

Ủy ban nhân dân và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. 
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