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UBND THANH PHO HA NQI 
SO LAO DQNG 

THUYNG  BINH vA  xA HOI 
S: AO'/SLDTBXH-PCTNXH 

V/v trin khai thrc hin Chi thj 16/CT-TTg 
ngây 31/3/2020 cüa ThU tixóng 

CQNG HOA xA HOI CIIIJ NGHIA VIT NAM 

Dc 1p  —  Tir do —  Hnh phüc 

Ha Nói, ngày. .6.. tháng... näm 2020. 

Kinh gui: 
- Ban chi dao  138 các qun, huyn, th xä; 
-Cscainghinmatiiysô1,2,3,4,5,6,7HãNôi. 

Thirc hin Chi thj 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa ThU tm9ng Chinh phü v 
thirc hin các bin pháp cap bach phông, chông ditch COVID-19; Chi thj so 05/CT-
UBND ngày 3 1/3/2020 cüa UBNID thành phô Ha Ni ye vic thirc hin các bin 
pháp cap bach phàng, chong djch COVID-19; Cong din so 02/CD-LDTBXH 
ngày 03/4/2020 cüa B truâng B Lao dng Thirnng binh và X hi v tang cu?mg 
thirc hin cac bin pháp cap bach phOng, chong djch COVID-19 trong dct cao 
diem; Dê dUm bão an toàn tuyt dôi cho các dôi ttrcYng hin dang chàm sóc, diu 
tri, cai nghin ma thy và can b, viên chüc, ngu?i lao dng lam vic tai  Co s cai 
nghin ma thy. 

Sâ Lao dng Thuong binh và Xã hi d nghj Ban chi dao  138 các qun, 
huyn, thj xä va các Co si cai nghin ma thy: 

1. D tp trung ngun lirc cho cong tác phOng chng djch COVID 19 hiu qua, d 
nghj các qun, huyn, thi xã t.m thôi chua 1p hO so và xem xét áp ding bin pháp xi'r 
l hành chinh dua ngu?'ri nghin ma thy vào Co s cai nghin bat buc (nêu khong th.tc 
szr cap bach); dmg 4n dng ngiri nghin di cai nghin ti,r nguyen. 

2. Các Co sâ cai nghin ma tUy tim dirng tip nhn di ti.rçmg vào cai nghin 
(4c nguyen, bat buôc, licu trz tim th&i); Trong tnrOrng hcp các dja phuong d ban 
hành quyêt djnh áp ding bin pháp cai nghin bat buc truâc ngày 31/3/2020 nêu 
dua vào Co so thI tnrâc khi tiêp nhn vào cai nghin, các dôi tixqng phài duçic 
Trung tam y tê dja phuong xét nghim sang 19c va có kêt qua COVID- 19 am tInh. 

3. Các Co sâ cai nghin ma tüy xây dirng phmng an can b trirc và lam vic, 
nghi ngoi tai  chô trong Co sâ dê lam nhim yt quán l, chãm sóc, diêu trj, cai 
nghin ma tUy cho dôi ti.rgng; Triên khai chia ca lam vic không duâi 50% tong so 
can b/1 ca dê dam bão an toàn myt dOi cho Co sâ: thM gian thrc hin truâc mat 
den hêt tháng 4 näm 2020; Cac don vj xay dung, hoàn thin phuong an thrc hin 
báo cáo ye Ban chi do phOng chOng djch COVID-19 cüa Si. 

4. Khi hoc viên chp hành xong quy& djnh cai nghin ma thy bat buc, hçip 
dông cai nghin tr nguyen thI cac Co sâ cai nghin ma thy thông bao "thông tin y 
tê" cüa h9cviên cho Uy ban nhân dan cp xã noi hoc yiên cu trU dê da phuong 
quãn 1, phôi hçrp vi gia dinh thtrc hin cac bin pháp phOng, chông djch COVID-
19 theo quy djnh tti ctng dOng. 

Noinhiln: 
- 1'.. hu trên; 
- Cue PCTNXH 
- Etc Lé Hông Son — PCT UBND TP (Dê b/c); 
Tnrâng ban chi dao 138 TP 
- COng an Thãnh phO HN (Dê phi hqp); 
- Piông LDTBXH, CA các Q,H,TX 
-Ban GiámdôcSô; 
- Chi cuc PCTNXH (Dê thuc hiên); 
- ãn phOng S& 
- Liru: VT. 
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