
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số: 2188/LĐTBXH-PCTNXH 
V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị định quy 

định chi tiết một số điều của Luật PCMT 

và Luật XLVPHC về cai nghiện ma túy 

và quản lý sau cai nghiện ma túy 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 12  tháng 7 năm 2021 

 

 

 Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thực hiện Quyết định số 720/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 

văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội 

khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự 

thảo Nghị định 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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Nghị định (Hồ sơ 

dự thảo Nghị định được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua 

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội), đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ email: 

cainghien@molisa.gov.vn trước ngày 23/7/2021 để kịp thời tổng hợp, tiếp thu 

và tiến hành các thủ tục trình Chính phủ theo quy định.  

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Trần Thị Ngọc Hoàn, chuyên viên Cục 

Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (điện thoại: 

0243.824.1697 hoặc 0976.011.467). 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Vụ Pháp chế (để phối hợp); 

- Các đơn vị thuộc Bộ (để lấy ý kiến); 
- Lưu: VT, Cục PCTNXH. 

 

 

 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồi 

mailto:cainghien@molisa.gov.vn


Danh sách các cơ quan, đơn vị gửi Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định 

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 

-------- 

I. Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

1. Bộ Công an 

2. Bộ Ngoại giao 

3. Bộ Tư pháp 

4. Bộ Tài chính 

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

7. Bộ Nội vụ 

8. Bộ Y tế 

9. Bộ Thông tin và Truyền thông 

10. Văn phòng Chính phủ 

II. Cơ quan trung ương của các đoàn thể 

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

2. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

4. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

5. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

6. Hội đồng Giám mục Việt Nam 

III. Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
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