BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2011/TT-BLĐTBXH
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hƣớng dẫn thu thập thông tin
về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định
số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tƣớng Chính phủ
Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 06 năm 2008;
Căn cứ Luật thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 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 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính
phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma tuý;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 06 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về ban hành hệ thống chỉ tiêu quốc gia;
Sau khi có ý kiến thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Thống
kê - Bộ Kế hoạch Đầu tư tại Công văn số 13/TCTK-PPCĐ ngày 05/01/2011 và ý
kiến thống nhất của Bộ Công an tại Công văn số 454/BCA-C41 ngày 02/03/2010,
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và
hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai
nghiện như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê về công tác cai nghiện
ma túy và quản lý sau cai nghiện, bao gồm:
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1. Các báo cáo thống kê cơ sở về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau
cai nghiện;
2. Các báo cáo thống kê tổng hợp về công tác cai nghiện ma túy và quản lý
sau cai nghiện;
3. Các sổ ghi chép ban đầu về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai
nghiện, là cơ sở để tổng hợp số liệu vào các báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo
thống kê tổng hợp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác
thông tin báo cáo thống kê về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, bao gồm:
1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã);
2. Các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoạt động theo
quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy
định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của
cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối
với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; các cơ sở cai
nghiện tư nhân hoạt động theo qui định tại Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày
2/12/2003 của Chính phủ qui định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý
hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (gọi chung là cơ sở cai
nghiện ma túy);
3. Các cơ sở quản lý sau cai nghiện, hoạt động theo qui định tại Nghị định
94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai
nghiện ma túy;
4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Phòng LĐTBXH cấp huyện);
5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (gọi tắt là Sở LĐTBXH cấp tỉnh);
6. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Các báo cáo thống kê cơ sở về công tác cai nghiện ma túy và quản lý
sau cai nghiện
1. Báo cáo cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện cấp xã.
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Mã hiệu: Biểu 01-BCN
a) Các nhóm chỉ tiêu cơ bản:
- Cai nghiện tự nguyện tại gia đình;
- Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng;
- Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng;
- Quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú;
- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội;
- Tái nghiện;
- Cán bộ;
- Kinh phí hoạt động.
b) Đơn vị báo cáo: UBND cấp xã.
c) Đơn vị nhận báo cáo: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
d) Kỳ hạn báo cáo: Báo cáo tháng. Số liệu được tổng hợp từ ngày 01 đến
ngày cuối cùng của tháng báo cáo.
đ) Thời hạn báo cáo: Trước ngày 03 của tháng kế tiếp.
e) Nguồn số liệu:
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại gia đình được tổng hợp từ
Sổ quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình (mã hiệu: Sổ 01-SCN);
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng được tổng hợp từ
Sổ quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng (mã hiệu: Sổ 02-SCN);
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng được tổng hợp từ
Sổ quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng (mã hiệu: Sổ 03-SCN);
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú được tổng hợp
từ Sổ quản lý người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú (mã hiệu: Sổ 04-SCN);
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội được tổng hợp
từ các Sổ 01-SCN, Sổ 02-SCN, Sổ 03-SCN, Sổ 04-SCN;
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu tái nghiện được tổng hợp từ Sổ quản lý người
hoàn thành cai nghiện ma túy (mã hiệu: Sổ 05-SCN);
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cán bộ chỉ thực hiện với báo cáo tháng 12, là số
cuối kỳ báo cáo và được tổng hợp từ sổ quản lý cán bộ của địa phương;
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- Số liệu về nhóm chỉ tiêu kinh phí hoạt động là số liệu cả năm, chỉ thực hiện
với báo cáo tháng 12 và được tổng hợp từ sổ quản lý tài chính của địa phương;
2. Báo cáo cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại cơ sở cai nghiện
và cơ sở quản lý sau cai nghiện.
Mã hiệu: Biểu 02-BCN
a) Các nhóm chỉ tiêu cơ bản:
- Cai nghiện tự nguyện tại cơ sở;
- Cai nghiện bắt buộc tại cơ sở;
- Quản lý sau cai nghiện tại cơ sở;
- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội tại cơ sở;
- Cán bộ;
- Kinh phí hoạt động.
b) Đơn vị báo cáo: Cơ sở cai nghiện, cơ sở quản lý sau cai nghiện.
c) Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Kỳ hạn báo cáo: Báo cáo tháng. Số liệu được tổng hợp từ ngày 01 đến
ngày cuối cùng của tháng báo cáo.
đ) Thời hạn báo cáo: Trước ngày 03 của tháng kế tiếp.
e) Nguồn số liệu:
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại cơ sở được tổng hợp từ
Sổ quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện (mã hiệu: Sổ
06-SCN);
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc tại cơ sở được tổng hợp từ Sổ
quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện (mã hiệu: Sổ 07SCN);
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu quản lý sau cai nghiện tại cơ sở được tổng hợp từ
Sổ quản lý người sau cai nghiện ma túy tại cơ sở quản lý sau cai nghiện (mã
hiệu: Sổ 08-SCN);
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội tại cơ sở được
tổng hợp từ các Sổ 06-SCN, Sổ 07-SCN, Sổ 08-SCN;
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cán bộ chỉ thực hiện với báo cáo tháng 12, là số
cuối kỳ báo cáo và được tổng hợp từ sổ quản lý cán bộ của cơ sở;
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- Số liệu về nhóm chỉ tiêu kinh phí hoạt động là số liệu cả năm, chỉ thực hiện
với báo cáo tháng 12 và được tổng hợp từ sổ quản lý tài chính của cơ sở.
Điều 4. Các báo cáo thống kê tổng hợp về công tác cai nghiện ma túy và
quản lý sau cai nghiện
1. Báo cáo cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện cấp huyện.
Mã hiệu: Biểu 03-BCN.
a) Các nhóm chỉ tiêu cơ bản:
- Cai nghiện tự nguyện tại gia đình;
- Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng;
- Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng;
- Quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú;
- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội;
- Tình hình tái nghiện;
- Cán bộ;
- Kinh phí hoạt động;
- Xã/phường/thị trấn không có người nghiện ma túy.
b) Đơn vị báo cáo: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
c) Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Kỳ hạn báo cáo: Báo cáo 6 tháng (số liệu được tổng hợp từ ngày 01/01 đến
ngày 30/6); báo cáo năm (số liệu được tổng hợp từ ngày 01/01 đến ngày 31/12).
đ) Thời hạn báo cáo:
+ Trước ngày 07/7 đối với báo cáo 6 tháng;
+ Trước ngày 07/01của năm sau đối với báo cáo năm.
e) Nguồn số liệu:
- Số liệu về các nhóm chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cai nghiện
tự nguyện tại cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, quản lý sau cai
nghiện tại nơi cư trú, hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội được tổng hợp từ các
báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện
cấp xã;
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cán bộ được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương ứng
trong các báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau
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cai nghiện cấp xã và sổ quản lý cán bộ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội cấp huyện;
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu kinh phí hoạt động được tổng hợp từ các chỉ tiêu
tương ứng trong các báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và
quản lý sau cai nghiện cấp xã và từ sổ quản lý tài chính của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu xã, phường không có người nghiện ma túy được
tổng hợp từ các báo cáo quản lý địa bàn của cấp xã và thống nhất với cơ quan
công an cùng cấp;
2. Báo cáo cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện cấp tỉnh.
Mã hiệu: Biểu 04-BCN.
a) Các nhóm chỉ tiêu cơ bản:
- Cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội tại
cộng đồng;
- Cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội tại
cơ sở cai nghiện, cơ sở quản lý sau cai nghiện;
- Cán bộ;
- Kinh phí hoạt động.
b) Đơn vị báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Phòng
chống tệ nạn xã hội).
d) Kỳ hạn báo cáo: Báo cáo 6 tháng (số liệu được tổng hợp từ ngày 01/01 đến
ngày 30/6); báo cáo năm (số liệu được tổng hợp từ ngày 01/01 đến ngày 31/12).
đ) Thời hạn báo cáo:
+ Trước ngày 15/7 đối với báo cáo 6 tháng;
+ Trước ngày 15/01của năm sau đối với báo cáo năm.
e) Nguồn số liệu:
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ giải
quyết các vấn đề xã hội tại cộng đồng được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương ứng
trong các báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau
cai nghiện cấp huyện;
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- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ giải
quyết các vấn đề xã hội tại cơ sở cai nghiện, cơ sở quản lý sau cai nghiện được
tổng hợp từ các chỉ tiêu tương ứng trong các báo cáo thống kê định kỳ về công
tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại cơ sở cai nghiện và cơ sở
quản lý sau cai nghiện;
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cán bộ được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương ứng
trong các báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau
cai nghiện cấp huyện, báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và
quản lý sau cai nghiện tại cơ sở cai nghiện và cơ sở quản lý sau cai nghiện và từ
sổ quản lý cán bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Số liệu về nhóm chỉ tiêu kinh phí hoạt động được tổng hợp từ các chỉ tiêu
tương ứng trong các báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và
quản lý sau cai nghiện cấp huyện và từ sổ quản lý tài chính của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Điều 5. Các sổ ghi chép ban đầu về công tác cai nghiện ma túy và quản lý
sau cai nghiện
1. Sổ quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.
Mã hiệu: Sổ 01-SCN
a) Đơn vị lập sổ: UBND cấp xã.
b) Đối tượng ghi sổ: người đang thực hiện quyết định quản lý tự nguyện cai
nghiện tại gia đình của Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số
94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại
gia đình, cộng đồng.
d) Thời gian mở sổ: Theo năm.
đ) Ngày mở sổ: Ngày 01/01 hàng năm.
e) Ngày khóa sổ: Ngày 31/12 hàng năm.
2. Sổ quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.
Mã hiệu: Sổ 02-SCN
a) Đơn vị lập sổ: UBND cấp xã.
b) Đối tượng ghi sổ: Người đang thực hiện quyết định cai nghiện tự nguyện
tại cộng đồng của Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số
94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại
gia đình, cộng đồng.
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c) Thời gian mở sổ: Theo năm
d) Ngày mở sổ: Ngày 01/01 hàng năm
đ) Ngày khóa sổ: Ngày 31/12 hàng năm
3. Sổ quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
Mã hiệu: Sổ 03-SCN
a) Đơn vị lập sổ: UBND cấp xã
b) Đối tượng ghi sổ: Người đang thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cai
nghiện bắt buộc tại cộng đồng của Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại Nghị
định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma
túy tại gia đình, cộng đồng.
c) Thời gian mở sổ: Theo năm.
d) Ngày mở sổ: Ngày 01/01 hàng năm.
đ) Ngày khóa sổ: Ngày 31/12 hàng năm.
4. Sổ quản lý người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.
Mã hiệu: Sổ 04-SCN
a) Đơn vị lập sổ: UBND cấp xã.
b) Đối tượng ghi sổ: Người đang thực hiện quyết định áp dụng biện pháp
quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,
huyện, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là UBND cấp huyện) theo quy định tại Nghị
định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý
sau cai nghiện ma túy.
c) Thời gian mở sổ: Theo năm.
d) Ngày mở sổ: Ngày 01/01 hàng năm.
đ) Ngày khóa sổ: Ngày 31/12 hàng năm.
5. Sổ quản lý người hoàn thành cai nghiện ma túy.
Mã hiệu: Sổ 05-SCN
a) Đơn vị lập sổ: UBND cấp xã.
b) Đối tượng ghi sổ:
- Người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy
tại gia đình, cộng đồng của Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định
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số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy
tại gia đình, cộng đồng;
- Người được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện tự nguyện tại cơ sở
cai nghiện; người được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong quyết định cai
nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện của giám đốc cơ sở theo quy định tại Nghị
định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp
dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh
theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa
thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
c) Thời gian mở sổ: Theo năm.
d) Ngày mở sổ: Ngày 01/01 hàng năm.
đ) Ngày khóa sổ: Ngày 31/12 hàng năm.
6. Sổ quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện.
Mã hiệu: Sổ 06-SCN
a) Đơn vị lập sổ: Cơ sở cai nghiện ma túy.
b) Đối tượng ghi sổ: Người có quyết định tiếp nhận cai nghiện tự nguyện tại
cơ sở cai nghiện ma túy của giám đốc cơ sở theo quy định tại Nghị định số
135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện
pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp
lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên,
người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
c) Thời gian mở sổ: Theo năm.
d) Ngày mở sổ: Ngày 01/01 hàng năm.
đ) Ngày khóa sổ: Ngày 31/12 hàng năm.
7. Sổ quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện.
Mã hiệu: Sổ 06-SCN
a) Đơn vị lập sổ: Cơ sở cai nghiện ma túy.
b) Đối tượng ghi sổ: Người thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cai
nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp
huyện theo quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức
hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế
độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
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c) Thời gian mở sổ: Theo năm.
d) Ngày mở sổ: Ngày 01/01 hàng năm.
đ) Ngày khóa sổ: Ngày 31/12 hàng năm.
8. Sổ quản lý người sau cai nghiện ma túy tại cơ sở quản lý sau cai nghiện.
Mã hiệu: Sổ 07-SCN
a) Đơn vị lập sổ: Cơ sở quản lý sau cai nghiện ma túy.
b) Đối tượng ghi sổ: Người thực hiện quyết định áp dụng biện pháp quản lý
sau cai nghiện ma túy tại trung tâm quản lý sau cai nghiện của Chủ tịch UBND
cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy.
c) Thời gian mở sổ: Theo năm.
d) Ngày mở sổ: Ngày 01/01 hàng năm.
đ) Ngày khóa sổ: Ngày 31/12 hàng năm.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2011.
2. Bãi bỏ các quy định về chế độ báo cáo thống kê định kỳ và chế độ ghi
chép ban đầu về công tác cai nghiện phục hồi ban hành kèm theo Quyết định số
1160/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm mở các sổ ghi chép
ban đầu về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng
và nơi cư trú theo quy định tại Khoản 1 đến Khoản 5 Điều 5 và thực hiện báo cáo
thống kê cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.
2. Các cơ sở cai nghiện ma túy chịu trách nhiệm mở sổ ghi chép ban đầu
theo quy định tại Khoản 6, Khoản 7 Điều 5 và thực hiện báo cáo thống kê cơ sở
quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này.
3. Các cơ sở quản lý sau cai nghiện ma túy chịu trách nhiệm mở sổ ghi chép
ban đầu theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 và thực hiện báo cáo thống kê cơ sở
quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này.
907

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thành phố thuộc
tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp quy định tại Khoản 1
Điều 4 Thông tư này.
5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương chịu trách nhiệm thực hiện theo báo cáo thống kê tổng hợp quy định tại
Khoản 2 Điều 4 Thông tư này và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện
chế độ báo cáo thống kê về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cấp
xã, cấp huyện và tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở quản lý sau cai nghiện
thuộc địa phương; in ấn, phát hành các mẫu sổ ghi chép ban đầu và biểu mẫu
thống kê ban hành kèm theo Thông tư này cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và các cơ sở cai nghiện, cơ sở quản
lý sau cai nghiện thuộc địa phương.
6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Giám
đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thành phố thuộc
tỉnh, Giám đốc các cơ sở cai nghiện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp
thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu , hướng dẫn , bổ
sung./.
KT. BỘ TRƢỞNG
THỨ TRƢỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Trọng Đàm
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Biểu 01-BCN
Ban hành theo Thông tư số
05/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23
tháng 03 năm 2011 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội

Đơn vị báo cáo: UBND xã/phường/thị trấn
…………………………………..................
…………………………………..................
Đơn vị nhận báo cáo: Phòng LĐTBXH
huyện/ quận/thị xã/ thành phố ………….....
…………………………………..................

B¸o c¸o cai nghiÖn ma tóy
vµ qu¶n lý sau cai nghiÖn cÊp x·
Kỳ hạn báo cáo: Tháng ........... năm 20.......
Thời hạn báo cáo: Trước ngày 03 của tháng kế tiếp
M· chØ KÕt qu¶ thùc hiÖn
tiªu Tæng Nam
N÷

ChØ tiªu

§¬n vÞ
tÝnh

A

B

C

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

01

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

02

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

03

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

04

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

05

3.3. ChÕt

ng-êi

06

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

07

ng-êi

08

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

09

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

10

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

11

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

12

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

13

3.3. ChÕt

ng-êi

14

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

15

ng-êi

16

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

17

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

18

I. Cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i gia ®×nh

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
II. Cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i céng ®ång

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
III. Cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång
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D

E

F

M· chØ KÕt qu¶ thùc hiÖn
tiªu Tæng Nam
N÷

ChØ tiªu

§¬n vÞ
tÝnh

A

B

C

ng-êi

19

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

20

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

21

3.3. ChÕt

ng-êi

22

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

23

ng-êi

24

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

25

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

26

3. Sè gi¶m (trong kú

ng-êi

27

3.1. Hoµn thµnh qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i n¬i c- tró

ng-êi

28

3.2. T¸i nghiÖn, ®-a ®i cai nghiÖn

ng-êi

29

3.3. ChÕt

ng-êi

30

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

31

ng-êi

32

1. Sè ng-êi ®-îc d¹y nghÒ trong kú

ng-êi

33

2. Sè ng-êi ®-îc t¹o viÖc lµm trong kú

ng-êi

34

3. Sè ng-êi ®-îc hç trî vèn t¸i hoµ nhËp céng ®ång
trong kú

ng-êi

35

3.1 Tæng sè tiÒn hç trî THNC§

®ång

36

4. Sè ng-êi ®-îc vay vèn trong kú

ng-êi

37

®ång

38

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 1 n¨m

ng-êi

39

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

40

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 2 n¨m

ng-êi

41

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

42

3. Sè gi¶m trong kú
Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
IV. qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i n¬i c- tró

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
V. Hç trî gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi

4.1. Tæng sè tiÒn cho vay
VI. T¸i nghiÖn
1. T¸i nghiÖn sau 1 n¨m

2. T¸i nghiÖn sau 2 n¨m
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D

E

F

M· chØ KÕt qu¶ thùc hiÖn
tiªu Tæng Nam
N÷

ChØ tiªu

§¬n vÞ
tÝnh

A

B

C

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 3 n¨m

ng-êi

43

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

44

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 4 n¨m

ng-êi

45

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

46

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 5 n¨m

ng-êi

47

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

48

1. Sè c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n
x· héi cÊp x·

ng-êi

49

2. Sè c¸n bé kiªm nhiÖm c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n
x· héi cÊp x·

ng-êi

50

1. Tõ ng©n s¸ch cña ®Þa ph-¬ng.

1.000 ®ång

51

2. Tõ ng©n s¸ch c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ph©n bæ

1.000 ®ång

52

3. Tõ c¸c nguån kh¸c

1.000 ®ång

53

D

E

3. T¸i nghiÖn sau 3 n¨m

4. T¸i nghiÖn sau 4 n¨m

5. T¸i nghiÖn sau 5 n¨m

VII. C¸n bé

VIII. Kinh phÝ ho¹t ®éng

Ngày …. tháng …… năm …….
Chủ tịch UBND
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngƣời lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
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F

H-íng dÉn néi dung b¸o c¸o cai nghiÖn ma tóy
vµ qu¶n lý sau cai nghiÖn cÊp x·

Mã hiệu: BiÓu 01-BCN
A. Một số quy định chung:
1. Đơn vị báo cáo: UBND xã/phường/thị trấn
2. Đơn vị nhận báo cáo: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các
huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
3. Kỳ hạn báo cáo: Tháng
4. Độ dài kỳ báo cáo: Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo
5. Thời hạn báo cáo: Trước ngày 3 của tháng kế tiếp
B. Nội dung và cách tính các chỉ tiêu trong báo cáo:
Mục I. Cai nghiện tự nguyện tại gia đình
1. Số đầu kỳ (Chỉ tiêu mã 01): Là số người trong danh sách quản lý cai
nghiện tự nguyện đầu kỳ (số cuối kỳ của kỳ báo cáo trước chuyển qua).
Ví dụ: Số người được cai nghiện tự nguyện tại gia đình đầu kỳ của tháng
4/2011 là số đang trong danh sách quản lý cai tại gia đình ngày 31/3/2011 (số
cuối kỳ của tháng 3/2011).
2. Số tăng trong kỳ (Chỉ tiêu mã 02): Là số người có quyết định của chủ tịch
UBND cấp xã về quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình trong kỳ.
3. Số giảm trong kỳ (Chỉ tiêu mã 03): Là số người được đưa ra khỏi danh
sách quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình trong kỳ (bao gồm số có quyết
định hoàn thành cai nghiện, số chuyển sang các hình thức cai nghiện khác, số
chết, số giảm khác).
4. Số cuối kỳ (Chỉ tiêu mã 04): Là số người trong danh sách quản lý cai
nghiện tự nguyện tại gia đình cuối kỳ.
Số cuối kỳ = Số đầu kỳ + Số tăng trong kỳ - Số giảm trong kỳ
5. Số liệu về cai nghiện tự nguyện tại gia đình được tổng hợp từ Sổ quản lý
người cai nghiện tự nguyện tại gia đình (Sổ 01-SCN).
6. Số liệu về cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng được tổng hợp từ Sổ quản
lý người cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng (Sổ 02-SCN).
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7. Số liệu về cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng được tổng hợp từ Sổ quản lý
người cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng (Sổ 03-SCN).
8. Số liệu về quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú được tổng hợp từ Sổ quản
lý người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú (Sổ 04-SCN).
9. Việc tính toán các chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, cai nghiện
bắt buộc tại cộng đồng, quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú tương tự như cách
tính các chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại gia đình.
Mục V. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội
1. Các chỉ tiêu dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn… chỉ tính số phát sinh
trong kỳ.
Ví dụ: Chỉ tiêu số người được dạy nghề trong kỳ (Chỉ tiêu mã 33) chỉ tính số
bắt đầu được dạy nghề trong kỳ, không tính số đang được học nghề từ kỳ trước
chuyển qua.
2. Số liệu về giải quyết các vấn đề xã hội được tổng hợp từ các sổ 01-SCN,
02-SCN, 03-SCN, 04-SCN.
Mục VI. Tái nghiện
1. Chỉ tiêu số 39: Là tổng số người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành
cai nghiện được 1 năm trở lại, không tính những người chết, chuyển đi sinh sống
nơi khác (vẫn tính cả những người đang đi cai nghiện hay thực hiện quyết định
quản lý sau cai nghiện tại cơ sở quản lý sau cai). Chỉ tiêu này được tổng hợp từ
Sổ quản lý người hoàn thành cai nghiện (Sổ 05-SCN).
Ví dụ: Chỉ tiêu số 38 của báo cáo tháng 4/2001 là 10 người, bao gồm những
người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy từ 1/5/2010 đến
30/4/2011 và hiện vẫn đang sinh sống tại địa phương hoặc đang đi cai nghiện tại
cơ sở cai nghiện, đi quản lý sau cai nghiện tại cơ sở sau cai nghiện.
2. Chỉ tiêu số 40: Là tổng số người đã tái nghiện trong tổng số người đã hoàn
thành cai nghiện được 1 năm trở lại, không tính những người đã chết, chuyển đi
sinh sống nơi khác.
Ví dụ: Chỉ tiêu số 40 của báo cáo tháng 4/2001 là 6 người, bao gồm những
người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy từ 1/5/2010 đến
30/4/2011 và đã tái nghiện.
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3. Chỉ tiêu số 41: Là tổng số người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành
cai nghiện được 2 năm trở lại, không tính những người chết, chuyển đi sinh sống
nơi khác (vẫn tính cả những người đang đi cai nghiện hay thực hiện quyết định
quản lý sau cai nghiện tại cơ sở quản lý sau cai). Chỉ tiêu này được tổng hợp từ
Sổ theo dõi người hoàn thành cai nghiện (Sổ 05-SCN).
Ví dụ: Chỉ tiêu số 38 của báo cáo tháng 4/2001 là 20 người, bao gồm những
người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy từ 1/5/2009 đến
30/4/2011 và hiện vẫn đang sinh sống tại địa phương hoặc đang đi cai nghiện tại
cơ sở cai nghiện, đi quản lý sau cai nghiện tại cơ sở sau cai nghiện.
4. Chỉ tiêu số 42: Là số người đã tái nghiện trong tổng số người đã hoàn
thành cai nghiện được 2 năm trở lại không tính những người chết, chuyển đi sinh
sống nơi khác.
Ví dụ: Chỉ tiêu số 42 của báo cáo tháng 4/2001 là 14 người, bao gồm những
người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy từ 1/5/2009 đến
30/4/2011 và đã tái nghiện.
Cách tính các cặp chỉ tiêu 43-44, 45-46, 47-48 tương tự.
Mục VII. Cán bộ
1. Số liệu về nhóm chỉ tiêu cán bộ chỉ thực hiện với báo cáo tháng 12, là số
cuối kỳ báo cáo và được tổng hợp từ sổ quản lý cán bộ của địa phương.
2. Chỉ tiêu số 49: Là tổng số cán bộ chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội
cấp xã.
3. Chỉ tiêu số 50: Là tổng số cán bộ kiêm nhiệm phòng chống tệ nạn xã hội
cấp xã.
Mục VIII. Kinh phí hoạt động
1. Số liệu về nhóm chỉ tiêu kinh phí hoạt động chỉ thực hiện với báo cáo
tháng 12, là số liệu của cả năm và được tổng hợp từ sổ quản lý tài chính của địa
phương.
2. Chỉ tiêu số 51: Kinh phí hoạt động từ ngân sách của xã/phường/thị trấn
3. Chỉ tiêu số 52: Từ ngân sách cơ quan quản lý cấp trên phân bổ về
4. Chỉ tiêu số 53: Từ các nguồn khác.
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Biểu 02-BCN
Ban hành theo Thông tư số
05/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23
tháng 03 năm 2011 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội

Đơn vị báo cáo: Trung tâm
…………………………………..................
Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh (Thành phố).....
…………………………………..................

B¸o c¸o cai nghiÖn ma tóy vµ qu¶n lý sau cai nghiÖn
t¹i c¬ së cai nghiÖn vµ c¬ së qu¶n lý sau cai nghiÖn
Kỳ hạn báo cáo: Tháng ........... năm.......
Thời hạn báo cáo: Trước ngày 03 của tháng kế tiếp
M· chØ KÕt qu¶ thùc hiÖn
tiªu Tæng Nam
N÷

ChØ tiªu

§¬n vÞ
tÝnh

A

B

C

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

01

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

02

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

03

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

04

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

05

3.3. ChÕt

ng-êi

06

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

07

ng-êi

08

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

09

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

10

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

11

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

12

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

13

3.3. ChÕt

ng-êi

14

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

15

ng-êi

16

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

17

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

18

I. Cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i c¬ së

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
II. Cai nghiÖn b¾t buéc t¹i c¬ së

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
III. Qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i c¬ së
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D

E

F

M· chØ KÕt qu¶ thùc hiÖn
tiªu Tæng Nam
N÷

ChØ tiªu

§¬n vÞ
tÝnh

A

B

C

ng-êi

19

3.1. Hoµn thµnh qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i c¬ së

ng-êi

20

3.2. T¸i nghiÖn, ®-a ®i cai nghiÖn

ng-êi

21

3.3. ChÕt

ng-êi

22

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

23

ng-êi

24

2. Sè ng-êi ®-îc häc v¨n hãa trong kú

ng-êi

25

3. Sè ng-êi ®-îc d¹y nghÒ trong kú

ng-êi

26

3. Sè ng-êi ®-îc s¾p xÕp, bè trÝ viÖc lµm cã thu nhËp
trong kú

ng-êi

27

1. Tæng sè c¸n bé, nh©n viªn

ng-êi

28

2. Sè CBNV lµm c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh, kh«ng trùc
tiÕp tiÕp xóc víi ng-êi nghiÖn/ng-êi sau cai nghiÖn

ng-êi

29

1. Tõ ng©n s¸ch c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ph©n bæ

1.000 ®ång

30

2. Tõ nguån lao ®éng s¶n xuÊt cña c¬ së

1.000 ®ång

31

3. Tõ c¸c nguån kh¸c

1.000 ®ång

32

3. Sè gi¶m trong kú

D

E

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
IV. Hç trî gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi t¹i
c¬ së

V. C¸n bé

VI. Kinh phÝ ho¹t ®éng

Ngày …. tháng …… năm …….
Chủ tịch UBND
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngƣời lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
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F

H-íng dÉn néi dung b¸o c¸o cai nghiÖn ma tóy
vµ qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i c¬ së cai nghiÖn
vµ c¬ së qu¶n lý sau cai nghiÖn
M· hiệu: BiÓu 02-BCN

A. Một số quy định chung:
1. Đơn vị báo cáo: Các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
hoạt động theo quy định tại Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của
Chính phủ quy định chế độ ỏp dụng biện phỏp đưa vào Cơ sở Chữa bệnh, tổ chức
hoạt động của Cơ sở Chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chớnh và
chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa
bệnh; các cơ sở cai nghiện tự nguyện hoạt động theo qui định tại Nghị định
147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ qui định về điều kiện, thủ tục
cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
(gọi chung là cơ sở cai nghiện); các cơ sở quản lý sau cai nghiện hoạt động theo
qui định tại Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ qui định
chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy
về quản lý sau cai nghiện ma túy (gọi chung là cơ sở quản lý sau cai nghiện).
2. Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.
3. Kỳ hạn báo cáo: Tháng.
4. Độ dài kỳ báo cáo: Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo.
5. Thời hạn báo cáo: Trước ngày 3 của tháng kế tiếp.
B. Nội dung và cách tính các chỉ tiêu trong báo cáo:
Mục I. Cai nghiện tự nguyện
1. Số đầu kỳ (Chỉ tiêu mã 01): Là số người có trong danh sách cai nghiện tự
nguyện tại cơ sở đầu kỳ (số cuối kỳ của kỳ báo cáo trước chuyển qua).
Ví dụ: Số người được cai nghiện tự nguyện tại cơ sở đầu kỳ của tháng
4/2011 là số đang trong danh sách cai tự nguyện tại cơ sở ngày 31/3/2011 (số
cuối kỳ của tháng 3/2011).
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2. Số tăng trong kỳ (Chỉ tiêu mã 02): Là số người có quyết định cai nghiện tự
nguyện của giám đốc cơ sở trong kỳ.
3. Số giảm trong kỳ (Chỉ tiêu mã 03): Là số người được đưa ra khỏi danh
sách cai nghiện tự nguyện tại cơ sở trong kỳ (bao gồm số có quyết định hoàn
thành cai nghiện, số chuyển sang các hình thức cai nghiện khác, số chết, số giảm
khác).
4. Số cuối kỳ (Chỉ tiêu mã 04): Là số người đang trong danh sách cai nghiện
tự nguyện tại cơ sở cuối kỳ.
Số cuối kỳ = Số đầu kỳ + Số tăng trong kỳ - Số giảm trong kỳ
5. Số liệu về cai nghiện tự nguyện tại cơ sở được tổng hợp từ Sổ quản lý
người cai nghiện nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện (Sổ 06-SCN).
6. Số liệu về cai nghiện bắt buộc tại cơ sở được tổng hợp từ Sổ quản lý người
cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện (Sổ 07-SCN).
7. Số liệu về quản lý sau cai nghiện tại cơ sở được tổng hợp từ Sổ quản lý
người sau cai nghiện tại cơ sở quản lý sau cai nghiện (Sổ 08-SCN).
8. Việc tính toán các chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc tại cơ sở, quản lý sau cai
nghiện tại cơ sở tương tự như cách tính các chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại cơ
sở.
Mục IV. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội
1. Các chỉ tiêu dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn… chỉ tính số phát sinh
trong kỳ
Ví dụ: Chỉ tiêu số người được dạy nghề trong kỳ (Chỉ tiêu mã 26) chỉ tính số
bắt đầu được dạy nghề trong kỳ, không tính số đang được học nghề từ kỳ trước
chuyển qua.
2. Số liệu về giải quyết các vấn đề xã hội được tổng hợp từ các sổ 06-SCN,
07-SCN, 08-SCN.
Mục V. Cán bộ
1. Số liệu về nhóm chỉ tiêu cán bộ chỉ thực hiện với báo cáo tháng 12, là số
cuốii kỳ báo cáo và được tổng hợp từ sổ quản lý cán bộ của địa phương.
2. Chỉ tiêu số 28: Tổng số cán bộ nhân viên của cơ sở.
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3. Chỉ tiêu số 29: Số CBNV làm công tác quản lý hành chính, không trực
tiếp tiếp xúc với người nghiện/người sau cai nghiện.
Mục VI. Kinh phí hoạt động
1. Số liệu về nhóm chỉ tiêu kinh phí hoạt động chỉ thực hiện với báo cáo
tháng 12, là số liệu của cả năm và được tổng hợp từ các nguồn kinh phí từ ngân
sách cấp trên phân bổ, từ nguồn lao động sản xuất của cơ sở, từ các nguồn khác.
2. Chỉ tiêu số 30: Kinh phí hoạt động từ ngân sách cơ quan quản lý cấp trên
phân bổ.
3. Chỉ tiêu số 52: Kinh phí hoạt động của năm từ nguồn lao động sản xuất
của cơ sở.
4. Chỉ tiêu số 53: Từ các nguồn khác.
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Biểu 03-BCN
Ban hành theo Thông tư số
05/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23
tháng 03 năm 2011 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội

Đơn vị báo cáo: Phòng LĐTBXH huyện
(quận, thị xã, thành phố)..............................
…………………………………..................
Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh (Thành phố).....
…………………………………..................

B¸o c¸o cai nghiÖn ma tóy
vµ qu¶n lý sau cai nghiÖn cÊp huyÖn
Kỳ hạn báo cáo: 6 tháng/năm.......
Thời hạn báo cáo: Trước ngày 07/7 với báo cáo 6 tháng;
trước ngày 07/1 của năm sau với báo cáo năm
M· chØ KÕt qu¶ thùc hiÖn
tiªu Tæng Nam
N÷

ChØ tiªu

§¬n vÞ
tÝnh

A

B

C

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

01

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

02

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

03

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

04

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

05

3.3. ChÕt

ng-êi

06

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

07

ng-êi

08

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

09

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

10

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

11

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

12

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

13

3.3. ChÕt

ng-êi

14

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

15

ng-êi

16

I. Cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i gia ®×nh

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
II. Cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i céng ®ång

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
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D

E

F

M· chØ KÕt qu¶ thùc hiÖn
tiªu Tæng Nam
N÷

ChØ tiªu

§¬n vÞ
tÝnh

A

B

C

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

17

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

18

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

19

3.1. Hoµn thµnh qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i c¬ së

ng-êi

20

3.2. T¸i nghiÖn, ®-a ®i cai nghiÖn

ng-êi

21

3.3. ChÕt

ng-êi

22

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

23

ng-êi

24

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

25

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

26

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

27

3.1. Hoµn thµnh qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i c¬ së

ng-êi

28

3.2. T¸i nghiÖn, ®-a ®i cai nghiÖn

ng-êi

29

3.3. ChÕt

ng-êi

30

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

31

ng-êi

32

1. Sè ng-êi ®-îc d¹y nghÒ trong kú

ng-êi

33

2. Sè ng-êi ®-îc t¹o viÖc lµm trong kú

ng-êi

34

3. Sè ng-êi ®-îc hç trî vèn t¸i hßa nhËp céng ®ång
trong kú

ng-êi

35

3.1. Tæng sè tiÒn hç trî THNC§

ng-êi

36

4. Tæng sè ng-êi ®-îc vay vèn trong kú

ng-êi

37

®ång

38

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 1 n¨m

ng-êi

39

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

40

III. Cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
IV. Qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i n¬i c- tró

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
V. Hç trî gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi

4.1. Tæng sè tiÒn cho vay
VI. T¸i nghiÖn
1. T¸i nghiÖn sau 1 n¨m
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D

E

F

M· chØ KÕt qu¶ thùc hiÖn
tiªu Tæng Nam
N÷

ChØ tiªu

§¬n vÞ
tÝnh

A

B

C

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 2 n¨m

ng-êi

41

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

42

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 3 n¨m

ng-êi

43

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

44

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 4 n¨m

ng-êi

45

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

46

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 5 n¨m

ng-êi

47

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

48

1. Sè c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n
x· héi cÊp x·

ng-êi

49

2. Sè c¸n bé kiªm nhiÖm c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n x·
héi cÊp x·

ng-êi

50

3. Sè c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n
x· héi cÊp huyÖn

ng-êi

51

4. Sè c¸n bé kiªm nhiÖm c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n x·
héi cÊp huyÖn

ng-êi

52

1. Tõ ng©n s¸ch cña ®Þa ph-¬ng

1.000 ®ång

53

2. Tõ ng©n s¸ch c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ph©n bæ

1.000 ®ång

54

3. Tõ c¸c nguån kh¸c

1.000 ®ång

55

1. Tæng sè x·/ph-êng/thÞ trÊn cña ®Þa ph-¬ng

x·

56

2. Tæng sè x·/ph-êng/thÞ trÊn kh«ng cã ng-êi nghiÖn
ma tóy

x·

57

D

E

2. T¸i nghiÖn sau 2 n¨m

3. T¸i nghiÖn sau 3 n¨m

4. T¸i nghiÖn sau 4 n¨m

5. T¸i nghiÖn sau 5 n¨m

VII. C¸n bé

VIII. Kinh phÝ ho¹t ®éng

IX. X· ph-êng kh«ng cã ng-êi nghiÖn ma tóy

Ngày …. tháng …… năm …….
Trƣởng phòng
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngƣời lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
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F

H-íng dÉn néi dung b¸o c¸o cai nghiÖn ma tóy
vµ qu¶n lý sau cai nghiÖn cÊp huyÖn

M· hiệu: BiÓu 03-BCN

A. Một số quy định chung:
1. Đơn vị báo cáo: Phòng LĐTBXH huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
2. Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/ thành
phố trực thuộc Trung ương
3. Kỳ hạn báo cáo: 6 tháng và 1 năm
4. Độ dài kỳ báo cáo: Từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 (với báo cáo 6 tháng) hoặc
từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 với báo cáo năm.
5. Thời hạn báo cáo: Ngày 7/7 (với báo cáo 6 tháng) hoặc 7/1 năm sau (với
báo cáo năm)
B. Nội dung và cách tính các chỉ tiêu trong báo cáo:
1. Các chỉ tiêu thuộc Mục I - Mục VI được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương
ứng trong báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng của các xã/phường/thị trấn thuộc
huyện (Biểu 01-BCN).
2. Các chỉ tiêu Mục VII (Cán bộ) được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương ứng
trong báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng của các xã, phường, thị trấn trực
thuộc (Biểu 01-BCN) và sổ quản lý cán bộ của Phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội.
3. Các chỉ tiêu Mục VIII (Kinh phí hoạt động) được tổng hợp từ các chỉ tiêu
tương ứng trong báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng của các xã, phường, thị
trấn trực thuộc (Biểu 01-BCN) và sổ quản lý tài chính của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.
4. Mục IX. Xã phường không có người nghiện ma túy:
Chỉ tiêu số 57: Là tổng số xã, phường, thị trấn trực thuộc không có người
nghiện ma túy, người đang cai nghiện ma túy, người đang trong danh sách quản lý
sau cai nghiện tại nơi cư trú hoặc tại cơ sở quản lý sau cai nghiện trong kỳ.
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Biểu 04-BCN
Ban hành theo Thông tư số
05/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23
tháng 03 năm 2011 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội

Đơn vị báo cáo: Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội tỉnh/thành phố
…………………………………..................
Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
(Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội)

B¸o c¸o cai nghiÖn ma tóy
vµ qu¶n lý sau cai nghiÖn cÊp tØnh
Kỳ hạn báo cáo: 6 tháng/năm.......
Thời hạn báo cáo: Trước ngày 07/7 với báo cáo 6 tháng;
trước ngày 07/1 của năm sau với báo cáo năm
KÕt qu¶ thùc hiÖn

M· chØ
tiªu

Tæng

Nam

N÷

B

C

D

E

F

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

01

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

02

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

03

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

04

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

05

3.3. ChÕt

ng-êi

06

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

07

ng-êi

08

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

09

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

10

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

11

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

12

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

13

3.3. ChÕt

ng-êi

14

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

15

ng-êi

16

ChØ tiªu

§¬n vÞ tÝnh

A
A. CAI NGHIÖN, QU¶N Lý SAU CAI NGHIÖN Vµ Hç TRî
GI¶I QUYÕT C¸C VÊN §Ò X· HéI T¹I CéNG §åNG
I. CAI NGHIÖN Tù NGUYÖN T¹I GIA §×NH

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
II. CAI NGHIÖN Tù NGUYÖN T¹I CéNG §åNG

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
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KÕt qu¶ thùc hiÖn

M· chØ
tiªu

Tæng

Nam

N÷

B

C

D

E

F

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

17

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

18

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

19

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

20

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

21

3.3. ChÕt

ng-êi

22

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

23

ng-êi

24

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

25

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

26

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

27

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

28

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

29

3.3. ChÕt

ng-êi

30

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

31

ng-êi

32

1. Sè ng-êi ®-îc d¹y nghÒ trong kú

ng-êi

33

2. Sè ng-êi ®-îc t¹o viÖc lµm trong kú

ng-êi

34

3. Sè ng-êi ®-îc hç trî vèn t¸i hoµ nhËp céng ®ång
trong kú

ng-êi

35

3.1. Tæng sè tiÒn hç trî THNC§

®ång

36

4. Sè ng-êi ®-îc vay vèn trong kú

ng-êi

37

®ång

38

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 1 n¨m

ng-êi

39

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

40

ChØ tiªu

§¬n vÞ tÝnh

A
III. CAI NGHIÖN B¾T BUéC T¹I CéNG §åNG

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
IV. QU¶N Lý SAU CAI NGHIÖN T¹I N¥I C¦ TRó

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
V. Hç TRî GI¶I QUYÕT C¸C VÊN §Ò X· HéI

4.1 Tæng sè tiÒn cho vay
VI. T¸I NGHIÖN
1. T¸i nghiÖn sau 1 n¨m
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KÕt qu¶ thùc hiÖn

M· chØ
tiªu

Tæng

Nam

N÷

B

C

D

E

F

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 2 n¨m

ng-êi

41

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

42

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 3 n¨m

ng-êi

43

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

44

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 4 n¨m

ng-êi

45

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

46

- Sè ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh cai nghiÖn ®-îc 5 n¨m

ng-êi

47

- Trong ®ã, sè t¸i nghiÖn

ng-êi

48

1. Tæng sè x·/ph-êng/thÞ trÊn cña ®Þa ph-¬ng

x·

49

2. Sè x·/ph-êng/thÞ trÊn kh«ng cã tÖ n¹n ma tóy

x·

50

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

51

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

52

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

53

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

54

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

55

3.3. ChÕt

ng-êi

56

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

57

ng-êi

58

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

59

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

60

ChØ tiªu

§¬n vÞ tÝnh

A
2. T¸i nghiÖn sau 2 n¨m

3. T¸i nghiÖn sau 3 n¨m

4. T¸i nghiÖn sau 4 n¨m

5. T¸i nghiÖn sau 5 n¨m

VII. X· PH¦êNG KH¤NG Cã NG¦êI NGHIÖN MA TóY

B. CAI NGHIÖN, QU¶N Lý SAU CAI NGHIÖN Vµ Hç
TRî GI¶I QUYÕT C¸C VÉN §Ò X· HéI T¹I C¥ Së
CAI NGHIÖN, C¥ Së QU¶N Lý SAU CAI NGHIÖN
I. CAI NGHIÖN Tù NGUYÖN T¹I C¥ Së

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
II. CAI NGHIÖN B¾T BUéC T¹I C¥ Së
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KÕt qu¶ thùc hiÖn

M· chØ
tiªu

Tæng

Nam

N÷

B

C

D

E

F

ng-êi

61

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

62

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

63

3.3. ChÕt

ng-êi

64

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

65

ng-êi

66

1. Sè ®Çu kú

ng-êi

67

2. Sè t¨ng trong kú

ng-êi

68

3. Sè gi¶m trong kú

ng-êi

69

3.1. Hoµn thµnh cai nghiÖn

ng-êi

70

3.2. ChuyÓn sang h×nh thøc cai nghiÖn kh¸c

ng-êi

71

3.3. ChÕt

ng-êi

72

3.4. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

ng-êi

73

ng-êi

74

1. Sè ng-êi ®-îc häc v¨n hãa trong kú

ng-êi

75

2. Sè ng-êi ®-îc d¹y nghÒ trong kú

ng-êi

76

3. Sè ng-êi ®-îc s¾p xÕp, bè trÝ viÖc lµm cã thu nhËp

ng-êi

77

1. Sè c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n
x· héi cÊp x·

ng-êi

78

2. Sè c¸n bé kiªm nhiÖm c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n
x· héi cÊp x·

ng-êi

79

3. Sè c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n
x· héi cÊp huyÖn

ng-êi

80

4. Sè c¸n bé kiªm nhiÖm c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n
x· héi cÊp huyÖn

ng-êi

81

ChØ tiªu

§¬n vÞ tÝnh

A
3. Sè gi¶m trong kú
Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
III. QU¶N Lý SAU CAI NGHIÖN T¹I C¥ Së

Trong ®ã:

4. Sè cuèi kú
IV. Hç TRî GI¶I QUYÕT C¸C VÊN §Ò X· HéI T¹I
C¥ Së

C. C¸N Bé
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ChØ tiªu

§¬n vÞ tÝnh

KÕt qu¶ thùc hiÖn

M· chØ
tiªu

Tæng

Nam

N÷

D

E

F

A

B

C

5. Sè c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n
x· héi cÊp tØnh

ng-êi

82

6. Sè c¸n bé kiªm nhiÖm c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n
x· héi cÊp tØnh

ng-êi

83

7. Tæng sè c¸n bé, nh©n viªn c¸c c¬ së cai nghiÖn, c¬ së
qu¶n lý sau cai nghiÖn

ng-êi

84

8. Sè CBNV c¬ së cai nghiÖn, c¬ së qu¶n lý sau cai
nghiÖn lµm c«ng t¸c qu¶n l ý hµnh chÝnh, kh«ng trùc
tiÕp tiÕp xóc víi ng-êi nghiÖn/ng-êi sau cai nghiÖn

ng-êi

85

1. Tõ ng©n s¸ch cña ®Þa ph-¬ng.

1.000 ®ång

86

2. Tõ ng©n s¸ch trung -¬ng hç trî

1.000 ®ång

87

3. Tõ nguån lao ®éng s¶n xuÊt cña c¸c c¬ së cai nghiÖn,
c¬ së qu¶n lý sau cai nghiÖn
1.000 ®ång

88

4. Tõ c¸c nguån kh¸c

89

D. KINH PHÝ HO¹T §éNG

1.000 ®ång

Ngày …. tháng …… năm …….
Giám đốc Sở
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngƣời lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
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H-íng dÉn néi dung b¸o c¸o cai nghiÖn ma tóy
vµ qu¶n lý sau cai nghiÖn cÊp tØnh

Mã hiệu: BiÓu 04-BCN

A. Một số quy định chung:

1. Đơn vị báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố
2. Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Phòng
chống, tệ nạn xã hội)
3. Kỳ hạn báo cáo: 6 tháng và 1 năm
4. Độ dài kỳ báo cáo: Từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 (với báo cáo 6 tháng) hoặc
từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 với báo cáo năm.
5. Thời hạn báo cáo: Ngày 15/7 (với báo cáo 6 tháng) hoặc 15/1 năm sau
(với báo cáo năm)
B. Nội dung và cách tính các chỉ tiêu trong báo cáo:
1. Các chỉ tiêu thuộc Phần A, Phần B được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương
ứng trong báo cáo thống kê định kỳ của các huyện, quận, thành phố trực thuộc
(Biểu 03-BCN).
2. Các chỉ tiêu thuộc Phần C (Cán bộ) được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương
ứng trong báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng của các huyện, quận, thành phố
trực thuộc (Biểu 03-BCN) và sổ quản lý cán bộ của Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội.
3. Các chỉ tiêu Phần D (Kinh phí hoạt động) được tổng hợp từ các chỉ tiêu
tương ứng trong báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng của các huyện, quận, thành
phố trực thuộc (Biểu 03-BCN) và sổ quản lý tài chính của Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội.
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Ban hành theo Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH
ngày 23/3/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sæ qu¶n lý ng-êi cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn t¹i gia ®×nh
MÃ HIỆU: Sổ 01-SCN
NĂM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUYỂN SỐ ………………
930

ĐƠN VỊ LẬP SỔ:

XÃ (PHƢỜNG, THỊ TRẤN) ........................................................................................................
HUYỆN (QUẬN, THÀNH PHỐ) ................................................................................................
TỈNH (THÀNH PHỐ) .................................................................................................................

NGƢỜI LẬP SỔ

CHỦ TỊCH UBND

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

SỔ QUẢN LÝ NGƢỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI GIA ĐÌNH

TT

1
1
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2

3

Họ và tên/ngày
vào sổ

Chứng minh
nhân dân (số,
ngày cấp, nơi
cấp)

Năm
sinh

Giới
tính

Địa chỉ

2

3

4

5

6

Nghề
Trình
nghiệp/Tình
độ văn
trạng việc
hóa
làm

7

8

Năm
Tình
bắt đầu
trạng
sử
hôn
dụng
nhân
ma túy
9

10

Loại
ma túy
sử
dụng
chủ
yếu
11

Số lần cai nghiện
trước đây
Hình
thức sử Cai bắt Cai
Các
dụng buộc
bắt
hình
ma túy
tại
buộc thức
chủ Trung
tại
cai
yếu
tâm
cộng nghiện
đồng khác
12
13
14
15

Mã hiệu: Sổ 01-SCN
Số, ngày, tháng, năm
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội kỳ này
Hoàn thành
ban hành quyết định Học nghề (nghề Giải quyết việc Hỗ trợ vốn tái Vay vốn ưu đãi
Biến
động
cai nghiện
quản lý tự nguyện cai được học/ngày làm (việc làm hòa nhập cộng (số tiền/nguồn Các hỗ trợ khác
(đi
đến,
(số, ngày
nghiện tại gia đình kỳ
bắt đầu
được sắp
đồng (số
vốn ưu đãi/ngày (pháp lý, y tế, gia chết….)
cấp giấy
này/thời hạn cai nghiện học/ngày hoàn xếp/ngày bắt tiền/ngày được
được vay)
đình, chỗ ở….)
chứng
nhận)
theo quyết định
thành khóa học) đầu đi làm)
hỗ trợ)
16
17
18
19
20
21
22
23

Ghi chú

24
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HƢỚNG DẪN CÁCH GHI
SỐ QUẢN LÝ NGƢỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI GIA ĐÌNH
(Mã hiệu: 01-SCN)
I. §¬n vÞ lËp sæ: UBND x·, ph-êng, thÞ trÊn
II. §èi t-îng ghi sæ: Người đang thực hiện quyết định quản lý tự nguyện cai nghiện tại gia đình của Chủ tịch UBND xã,
phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ về tổ
chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.
III. Thêi gian më sæ: theo n¨m.
Ngµy më sæ: Ngµy 1 th¸ng 1 hµng n¨m.
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Ngµy kho¸ sæ: Ngµy 31 tháng 12 hµng n¨m.
Khi më sæ ng-êi lËp sæ ph¶i ký, ghi râ hä tªn. Chñ tÞch UBND x· (ph-êng, thÞ trÊn) ph¶i ký, ghi râ hä tªn vµ
®ãng dÊu.
Tïy theo t×nh h×nh ®Þa ph-¬ng mçi n¨m cã thÓ mở nhiều quyÓn.
IV. C¸ch ghi sæ:
1. H-íng dÉn chung:
- Sæ ®-îc thiÕt kÕ gåm 24 cét. Theo thiÕt kÕ mÉu, mçi trang cËp nhËt th«ng tin cña 3 người. Tïy theo thùc tÕ ph¸t
sinh t¹i ®Þa ph-¬ng cã thÓ sè người t¹i mçi trang ghi Ýt hoÆc nhiÒu h¬n.
- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát sinh của người cai nghiện vào sổ. Khi
cËp nhËt th«ng tin th× cÇn ghi c¶ ngµy phát sinh thông tin trong dÊu ngoÆc ®¬n. VÝ dô: «ng NguyÔn V¨n A ®-îc ®-a
vµo sæ qu¶n lý ngµy 25/4/2011. T¹i thêi ®iÓm ®ã «ng A ®ang ®éc th©n. Khi vào sæ ngµy 25/4 ghi t×nh tr¹ng h«n nh©n

cña «ng A lµ ®éc th©n. Ngµy 15/9 «ng A kÕt h«n. Khi cËp nhËp th«ng tin về tình trạng hôn nhân của ông A thì ghi như
sau: Kết hôn (15/9)
2. H-íng dÉn cô thÓ néi dung tõng cét:
Cét 1:

Sè thø tù cña ng-êi ®-îc ghi sæ, b¾t ®Çu lµ ng-êi ®ang cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i gia ®×nh t¹i thêi ®iÓm më sè.
Ng-êi ®ang trong danh s¸ch qu¶n lý cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i gia ®×nh khi khãa sæ cña n¨m tr-íc (nh÷ng ng-êi
cã quyÕt ®Þnh qu¶n lý tù nguyÖn cai nghiÖn t¹i gia ®×nh trong n¨m tr-íc vµ vÉn ch-a cã giÊy chøng nhËn hoµn
thµnh cai nghiÖn, kh«ng bao gåm nh÷ng ng-êi chÕt, chuyÓn ®i n¬i kh¸c) sÏ ®-îc chuyÓn sang danh s¸ch qu¶n
lý cña n¨m kÕ tiÕp. Trong n¨m cã ph¸t sinh ng-êi cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i gia ®×nh th× tiÕp tôc cËp nhËt vµo sæ.

Cét 2:

Hä vµ tªn theo quyÕt ®Þnh qu¶n lý tù nguyÖn cai nghiÖn t¹i gia ®×nh. PhÝa d-íi ghi ngµy ®-a vµo sæ theo dâi.
VÝ dô: NguyÔn V¨n A
(1/1/2011)

Huúnh ThÞ B
(6/5/2011)
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Cét 3:

Sè chøng minh nh©n d©n, ngµy cÊp, n¬i cÊp.

Cét 4:

N¨m sinh.

Cét 5:

Giíi tÝnh: Nam hoÆc n÷.

Cét 6:

§Þa chØ theo quyÕt ®Þnh qu¶n lý cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i gia ®×nh.

Cét 7:

Líp häc cao nhÊt ®· ®¹t ®-îc. VÝ dô: líp 7/10 (hÖ 10 n¨m), 9/12 (hÖ 12 n¨m) hoÆc cao ®¼ng, ®¹i häc... NÕu
kh«ng biÕt ch÷ ghi “kh«ng biÕt ch÷”.

Cét 8:

NghÒ nghiÖp hiÖn nay. VÝ dô: Lµm ruéng, b¸n hµng, c«ng nh©n... hoÆc “kh«ng cã nghÒ”. PhÝa díi ghi t×nh
tr¹ng viÖc lµm (kh«ng cã viÖc lµm, cã viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh, cã viÖc lµm æn ®Þnh).

Cét 9:

T×nh tr¹ng h«n nh©n: Ch-a kÕt h«n, ®· cã gia ®×nh, li dÞ, gãa.

Cét 10: N¨m b¾t ®Çu sö dông ma tóy.

Cét 11: Lo¹i ma tuý sö dông chñ yÕu (nÕu dïng th-êng xuyªn nhiÒu h¬n mét lo¹i ma tuý th× ghi tÊt c¶ c¸c lo¹i ma tóy
th-êng xuyªn sö dông).
Cét 12: H×nh thøc sö dông ma tuý chñ yÕu (nÕu sö dông th-êng xuyªn h¬n mét h×nh thøc th× ghi tÊt c¶ c¸c h×nh thøc
th-êng xuyªn sö dông).
Cét 13: Sè lÇn ®· ®i cai nghiÖn b¾t buéc t¹i c¸c c¬ së cai nghiÖn tËp trung tr-íc khi cai tù nguyÖn t¹i gia ®×nh kú nµy.
Cét 14: Sè lÇn ®· cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång tr-íc khi cai cai tù nguyÖn t¹i gia ®×nh kú nµy.
Cét 15: Sè lÇn ®· cai nghiÖn theo c¸c h×nh thøc kh¸c tr-íc khi cai cai tù nguyÖn t¹i gia ®×nh kú nµy.
Cét 16: Sè, ngµy, th¸ng, n¨m ban hµnh quyÕt ®Þnh qu¶n lý tù nguyÖn cai nghiÖn t¹i gia ®×nh kú nµy/ thời hạn cai nghiện theo
quyết định.
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Cét 17: Ghi tªn nghÒ ®-îc chÝnh quyÒn tæ chøc, hç trî hoÆc giíi thiÖu cho ®i häc kú nµy, ngày bắt đầu học, ngày hoàn
thành khóa học.
Cét 18: Ghi tên việc làm, ngày được tạo việc làm trong kỳ.
Cét 29: Sè vèn hç trî t¸i hßa nhËp céng ®ång ®-îc cÊp/ngµy cÊp.
Cét 20: Sè vèn vay -u ®·i, nguån vay, ngµy ®-îc vay (vÝ dô ®-îc vay 5 triÖu ®ång tõ ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi,
ngµy 29/5).
Cét 21: Ghi c¸c hç trî kh¸c, vÝ dô: Giíi thiÖu ®i xét nghiÖm HIV tù nguyÖn, hç trî cho m-în ®Þa ®iÓm ®Ó hµnh nghÒ
röa xe...
Cét 22: Ghi nh÷ng biÕn ®éng ®i, ®Õn nh-: BÞ chÕt, ®i tï, chuyÓn ®i n¬i kh¸c.
Cét 23: Ghi số, ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.
Cột 24: Ghi chó nh÷ng ®iÒu cÇn gi¶i thÝch cô thÓ thªm.

3. VÝ dô ghi sæ
STT

Họ và tên/Ngày vào sổ

1

2
Nguyễn Văn A
25/4/2011

1

Tình trạng hôn nhân
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9
Độc thân
Kết hôn (15/9/2011)

Chứng minh
nhân dân (số,
ngày cấp, nơi cấp)
3
01961255

Nghề nghiệp/ Tình trạng
việc làm

6

Trình
độ văn
hóa
7

125 Nguyễn Bỉnh Khiêm

12

Nấu ăn/Không có việc làm

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ

4

5

1975

Nam

Năm bắt
đầu sử dụng
ma túy

Loại ma
túy sử
dụng chủ
yếu

Hình thức
sử dụng ma
túy chủ yếu

10

11

2006

Heroin

Số lần cai nghiện trƣớc đây

12

Cai bắt
buộc tại
trung tâm
13

Cai bắt
buộc tại
cộng đồng
14

Các hình
thức cai
nghiện khác
15

Tiêm chích

1

1

2

8

Số, ngày, tháng, năm ban hành quyết
định quản lý tự nguyện cai nghiện tại
gia đình kỳ này/thời hạn cai nghiện
theo quyết định
16
Số: 20/QĐ-UB ngày 25/4/2011 - 6 tháng

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội kỳ này
Học nghề (nghề
được học/ngày
bắt đầu học/ngày
hoàn thành khóa
học)
17
Sửa xe máy ë
trung t©m d¹y
nghÒ huyÖn
(13/6)

Giải quyết
việc làm (việc
làm được sắp
xếp/ngày bắt
đầu đi làm)
18
Làm ở tiệm
sửa xe Tiến
Phát (20/7)

Hỗ trợ vốn tái
hòa nhập cộng
đồng (số tiền/
ngày được hỗ trợ)

Vay vốn ƣu đãi
(số tiền/nguồn
vốn ưu đãi/ngày
được vay)

19
500.000 ®ång
(1/6)

20
5 triệu/ngân
hàng chính sách
xã hội (30/9)

Hỗ trợ khác
(pháp lý, y tế, gia
đình, chỗ ở…)

Biến động
(đi-đến, chết…)

21
Giíi thiÖu tíi
TTPCAIDS xÐt
nghiÖm
HIV/AIDS (25/5)

22

Hoàn thành cai
nghiện (số,
ngày cấp giấy
chứng nhận)
23
số 65/GCN-UB
ngày
25/10/2011

Ghi chú

24
Chuyển sang Sổ
quản lý người
hoàn thành cai
nghiện
(26/10/2011)

Ban hành theo Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH
ngày 23/3/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sæ qu¶n lý ng-êi cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn t¹i céng ®ång
MÃ HIỆU: Sổ 02-SCN
NĂM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUYỂN SỐ ………………
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ĐƠN VỊ LẬP SỔ:

XÃ (PHƢỜNG, THỊ TRẤN) ........................................................................................................
HUYỆN (QUẬN, THÀNH PHỐ) ................................................................................................
TỈNH (THÀNH PHỐ) .................................................................................................................

NGƢỜI LẬP SỔ

CHỦ TỊCH UBND

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

SỔ QUẢN LÝ NGƢỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI CỘNG ĐỒNG

TT

1
1
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2

3

Họ và tên/ngày
vào sổ

Chứng minh
nhân dân (số,
ngày cấp, nơi
cấp)

Năm
sinh

Giới
tính

Địa chỉ

2

3

4

5

6

Nghề
Trình
nghiệp/Tình
độ văn
trạng việc
hóa
làm

7

8

Năm
Tình
bắt đầu
trạng
sử
hôn
dụng
nhân
ma túy
9

10

Loại
ma túy
sử
dụng
chủ
yếu
11

Số lần cai nghiện
trước đây
Hình
thức sử Cai bắt Cai
Các
dụng buộc
bắt
hình
ma túy
tại
buộc thức
chủ Trung
tại
cai
yếu
tâm
cộng nghiện
đồng khác
12
13
14
15

Mã hiệu: Sổ 02-SCN
Số, ngày, tháng, năm
ban hành quyết định
quản lý tự nguyện cai
nghiện tại cộng đồng kỳ
này/thời hạn cai nghiện
theo quyết định
16

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội kỳ này

Hoàn thành
Học nghề (nghề Giải quyết việc Hỗ trợ vốn tái Vay vốn ưu đãi Các hỗ trợ khác Biến động cai nghiện
được học/ngày làm (việc làm hòa nhập cộng (số tiền/nguồn (pháp lý, y tế, gia (đi - đến,
(số, ngày
bắt đầu
được sắp
đồng (số
vốn ưu đãi/ngày đình, chỗ ở….)
chết….)
cấp giấy
học/ngày hoàn xếp/ngày bắt tiền/ngày được
được vay)
chứng nhận)
thành khóa học) đầu đi làm)
hỗ trợ)
17
18
19
20
21
22
23

Ghi chú

24
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HƢỚNG DẪN CÁCH GHI
SỐ QUẢN LÝ NGƢỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI CỘNG ĐỒNG
(Mã hiệu: 02-SCN)
I. §¬n vÞ lËp sæ: UBND x·, ph-êng, thÞ trÊn
II. §èi t-îng ghi sæ: Người đang thực hiện quyết định quản lý tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng của Chủ tịch UBND xã,
phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ về tổ
chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.
III. Thêi gian më sæ: Theo n¨m.
Ngµy më sæ: Ngµy 1 th¸ng 1 hµng n¨m.
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Ngµy kho¸ sæ: Ngµy 31 tháng 12 hµng n¨m.
Khi më sæ ng-êi lËp sæ ph¶i ký, ghi râ hä tªn. Chñ tÞch UBND x· (ph-êng, thÞ trÊn) ph¶i ký, ghi râ hä tªn vµ
®ãng dÊu.
Tïy theo t×nh h×nh ®Þa ph-¬ng mçi n¨m cã thÓ mở nhiều quyÓn.
IV. C¸ch ghi sæ:
1. H-íng dÉn chung:
- Sæ ®-îc thiÕt kÕ gåm 24 cét. Theo thiÕt kÕ mÉu, mçi trang cËp nhËt th«ng tin cña 3 người. Tïy theo thùc tÕ ph¸t
sinh t¹i ®Þa ph-¬ng cã thÓ sè người t¹i mçi trang ghi Ýt hoÆc nhiÒu h¬n.
- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát sinh của người cai nghiện vào
sổ. Khi cËp nhËt th«ng tin th× cÇn ghi c¶ ngµy phát sinh thông tin trong dÊu ngoÆc ®¬n. VÝ dô: ¤ng NguyÔn V¨n
A ®-îc ®-a vµo sæ qu¶n lý ngµy 25/4/2011. T¹i thêi ®iÓm ®ã «ng A ®ang ®éc th©n. Khi vào sæ ngµy 25/4 ghi

t×nh tr¹ng h«n nh©n cña «ng A lµ ®éc th©n. Ngµy 15/9 «ng A kÕt h«n. Khi cËp nhËp th«ng tin về tình trạng hôn
nhân của ông A thì ghi như sau: Kết hôn (15/9)
2. H-íng dÉn cô thÓ néi dung tõng cét:
Cét 1:

Sè thø tù cña ng-êi ®-îc ghi sæ, b¾t ®Çu lµ ng-êi ®ang cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i céng ®ång t¹i thêi ®iÓm më sæ.
Ng-êi ®ang trong danh s¸ch qu¶n lý cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i gia ®×nh khi khãa sæ cña n¨m tr-íc (nh÷ng ng-êi
cã quyÕt ®Þnh qu¶n lý tù nguyÖn cai nghiÖn t¹i gia ®×nh trong n¨m tr-íc vµ vÉn ch-a cã giÊy chøng nhËn hoµn
thµnh cai nghiÖn, kh«ng bao gåm nh÷ng ng-êi chÕt, chuyÓn ®i n¬i kh¸c) sÏ ®-îc chuyÓn sang danh s¸ch qu¶n
lý cña n¨m kÕ tiÕp. Trong n¨m cã ph¸t sinh ng-êi cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i gia ®×nh th× tiÕp tôc cËp nhËt vµo sæ.

Cét 2:

Hä vµ tªn theo quyÕt ®Þnh qu¶n lý tù nguyÖn cai nghiÖn t¹i gia ®×nh. PhÝa d-íi ghi ngµy ®-a vµo sæ theo dâi.
VÝ dô: NguyÔn V¨n A
(1/1/2011)

Huúnh ThÞ B
(6/5/2011)
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Cét 3:

Sè chøng minh nh©n d©n, ngµy cÊp, n¬i cÊp.

Cét 4:

N¨m sinh.

Cét 5:

Giíi tÝnh: Nam hoÆc n÷.

Cét 6:

§Þa chØ theo quyÕt ®Þnh qu¶n lý cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i céng ®ång.

Cét 7:

Líp häc cao nhÊt ®· ®¹t ®-îc. VÝ dô: Líp 7/10 (hÖ 10 n¨m), 9/12 (hÖ 12 n¨m) hoÆc cao ®¼ng, ®¹i häc... NÕu
kh«ng biÕt ch÷ ghi “kh«ng biÕt ch÷”.

Cét 8:

NghÒ nghiÖp hiÖn nay. VÝ dô: Lµm ruéng, b¸n hµng, c«ng nh©n... hoÆc “kh«ng cã nghÒ”. PhÝa díi ghi t×nh
tr¹ng viÖc lµm (kh«ng cã viÖc lµm, cã viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh, cã viÖc lµm æn ®Þnh).

Cét 9:

T×nh tr¹ng h«n nh©n: Ch-a kÕt h«n, ®· cã gia ®×nh, li dÞ, gãa.

Cét 10: N¨m b¾t ®Çu sö dông ma tóy.

Cét 11: Lo¹i ma tuý sö dông chñ yÕu (nÕu dïng th-êng xuyªn nhiÒu h¬n mét lo¹i ma tuý th× ghi tÊt c¶ c¸c lo¹i ma tóy
th-êng xuyªn sö dông).
Cét 12: H×nh thøc sö dông ma tuý chñ yÕu (nÕu sö dông th-êng xuyªn h¬n mét h×nh thøc th× ghi tÊt c¶ c¸c h×nh thøc
th-êng xuyªn sö dông).
Cét 13: Sè lÇn ®· ®i cai nghiÖn b¾t buéc t¹i c¸c c¬ së cai nghiÖn tËp trung tr-íc khi cai tù nguyÖn t¹i gia ®×nh kú nµy.
Cét 14: Sè lÇn ®· cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång tr-íc khi cai tù nguyÖn t¹i gia ®×nh kú nµy.
Cét 15: Sè lÇn ®· cai nghiÖn theo c¸c h×nh thøc kh¸c tr-íc khi cai tù nguyÖn t¹i gia ®×nh kú nµy.
Cét 16: Sè, ngµy, th¸ng, n¨m ban hµnh quyÕt ®Þnh qu¶n lý tù nguyÖn cai nghiÖn t¹i gia ®×nh kú nµy/ thời hạn cai nghiện
theo quyết định.
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Cét 17: Ghi tªn nghÒ ®-îc chÝnh quyÒn tæ chøc, hç trî hoÆc giíi thiÖu cho ®i häc kú nµy, ngày bắt đầu học, ngày hoàn
thành khóa học.
Cét 18: Ghi tên việc làm, ngày được tạo việc làm trong kỳ.
Cét 29: Sè vèn hç trî t¸i hßa nhËp céng ®ång ®-îc cÊp/ngµy cÊp.
Cét 20: Sè vèn vay -u ®·i, nguån vay, ngµy ®-îc vay (vÝ dô ®-îc vay 5 triÖu ®ång tõ ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi,
ngµy 29/5).
Cét 21: Ghi c¸c hç trî kh¸c, vÝ dô: Giíi thiÖu ®i xét nghiÖm HIV tù nguyÖn, hç gióp cho m-în ®Þa ®iÓm ®Ó hµnh nghÒ
röa xe...
Cét 22: Ghi nh÷ng biÕn ®éng ®i, ®Õn nh-: BÞ chÕt, ®i tï, chuyÓn ®i n¬i kh¸c.
Cét 23: Ghi số, ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.
Cột 24: Ghi chó nh÷ng ®iÒu cÇn gi¶i thÝch cô thÓ thªm.

3. VÝ dô ghi sæ
STT

Họ và tên/Ngày vào sổ

1

2
Nguyễn Văn A
25/4/2011

1

Tình trạng hôn nhân
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9
Độc thân
Kết hôn (15/9/2011)

Chứng minh
nhân dân (số,
ngày cấp, nơi cấp)
3
01961255

Nghề nghiệp/ Tình trạng
việc làm

6

Trình
độ văn
hóa
7
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12

Nấu ăn/Không có việc làm

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ

4

5

1975

Nam

Năm bắt
đầu sử dụng
ma túy

Loại ma
túy sử
dụng chủ
yếu

Hình thức
sử dụng ma
túy chủ yếu

10

11

2006

Heroin

Số lần cai nghiện trƣớc đây

12

Cai bắt
buộc tại
trung tâm
13

Cai bắt
buộc tại
cộng đồng
14

Các hình
thức cai
nghiện khác
15

Tiêm chích

1

1

2

8

Số, ngày, tháng, năm ban hành quyết
định quản lý tự nguyện cai nghiện tại
cộng đồng kỳ này/thời hạn cai nghiện
theo quyết định
16
Số: 20/QĐ-UB ngày 25/4/2011 - 6 tháng

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội kỳ này
Học nghề (nghề
được học/ngày
bắt đầu học/ngày
hoàn thành khóa
học)
17
Sửa xe máy ë
trung t©m d¹y
nghÒ huyÖn
(13/6)

Giải quyết
việc làm (việc
làm được sắp
xếp/ngày bắt
đầu đi làm)
18
Làm ở tiệm
sửa xe Tiến
Phát (20/7)

Hỗ trợ vốn tái
hòa nhập cộng
đồng (số tiền/
ngày được hỗ trợ)

Vay vốn ƣu đãi
(số tiền/nguồn
vốn ưu đãi/ngày
được vay)

19
500.000 ®ång
(1/6)

20
5 triệu/ngân
hàng chính sách
xã hội (30/9)

Hỗ trợ khác
(pháp lý, y tế, gia
đình, chỗ ở…)

Biến động
(đi-đến, chết…)

Hoàn thành cai
nghiện (số,
ngày cấp giấy
chứng nhận)

21
Giíi thiÖu tíi
TTPCAIDS xÐt
nghiÖm
HIV/AIDS tự
nguyện (25/5)

22
Chuyển đi làm ăn
tại Bình Dương
(15/12)

23
50/GCN-UB
ngày
25/10/2011

Ghi chú

24
Chuyển sang Sổ
quản lý người
hoàn thành cai
nghiện
(26/10/2011)

Ban hành theo Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH
ngày 23/3/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sæ qu¶n lý ng-êi cai nghiÖn ma tóy b¾t buéc t¹i céng ®ång
MÃ HIỆU: Sổ 03-SCN
NĂM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUYỂN SỐ ………………
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ĐƠN VỊ LẬP SỔ:

XÃ (PHƢỜNG, THỊ TRẤN) ........................................................................................................
HUYỆN (QUẬN, THÀNH PHỐ) ................................................................................................
TỈNH (THÀNH PHỐ) .................................................................................................................

NGƢỜI LẬP SỔ

CHỦ TỊCH UBND

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

SỔ QUẢN LÝ NGƢỜI CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG

TT

1
1
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2

3

Họ và tên/ngày
vào sổ

Chứng minh
nhân dân (số,
ngày cấp, nơi
cấp)

Năm
sinh

Giới
tính

Địa chỉ

2

3

4

5

6

Nghề
Trình
nghiệp/Tình
độ văn
trạng việc
hóa
làm

7

8

Năm
Tình
bắt đầu
trạng
sử
hôn
dụng
nhân
ma túy
9

10

Loại
ma túy
sử
dụng
chủ
yếu
11

Số lần cai nghiện trước
đây
Hình
thức sử Cai bắt Cai
Các
dụng buộc
bắt
hình
ma túy
tại
buộc thức
chủ Trung
tại
cai
yếu
tâm
cộng nghiện
đồng khác
12
13
14
15

Mã hiệu: Sổ 03-SCN
Số, ngày, tháng, năm
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội kỳ này
Hoàn thành
ban hành quyết định cai Học nghề (nghề Giải quyết việc Hỗ trợ vốn tái
Biến
động
cai nghiện
nghiện bắt buộc tại cộng được học/ngày làm (việc làm hòa nhập cộng Vay vốn ưu đãi Các hỗ trợ khác
(đi
đến,
(số, ngày
(số tiền/nguồn
đồng kỳ này/thời hạn cai
bắt đầu
được sắp
đồng (số
(pháp lý, y tế, gia chết….)
cấp giấy
nghiện theo quyết định học/ngày hoàn xếp/ngày bắt tiền/ngày được vốn ưu đãi/ngày đình, chỗ ở….)
chứng nhận)
được vay)
thành khóa học) đầu đi làm)
hỗ trợ)
16
17
18
19
20
21
22
23

Ghi chú

24
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HƢỚNG DẪN CÁCH GHI
SỐ QUẢN LÝ NGƢỜI CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG
(Mã hiệu: 03-SCN)
I. §¬n vÞ lËp sæ: UBND x·, ph-êng, thÞ trÊn
II. §èi t-îng ghi sæ: Người đang thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng của Chủ tịch
UBND xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính
phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.
III. Thêi gian më sæ: Theo n¨m.
Ngµy më sæ: Ngµy 1 th¸ng 1 hµng n¨m.
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Ngµy kho¸ sæ: Ngµy 31 tháng 12 hµng n¨m.
Khi më sæ ng-êi lËp sæ ph¶i ký, ghi râ hä tªn. Chñ tÞch UBND x· (ph-êng, thÞ trÊn) ph¶i ký, ghi râ hä tªn vµ
®ãng dÊu.
Tïy theo t×nh h×nh ®Þa ph-¬ng mçi n¨m cã thÓ mở nhiều quyÓn.
IV. C¸ch ghi sæ:
1. H-íng dÉn chung:
- Sæ ®-îc thiÕt kÕ gåm 24 cét. Theo thiÕt kÕ mÉu, mçi trang cËp nhËt th«ng tin cña 3 người. Tïy theo thùc tÕ ph¸t
sinh t¹i ®Þa ph-¬ng cã thÓ sè người t¹i mçi trang ghi Ýt hoÆc nhiÒu h¬n.
- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát sinh của người cai nghiện vào
sổ. Khi cËp nhËt th«ng tin th× cÇn ghi c¶ ngµy phát sinh thông tin trong dÊu ngoÆc ®¬n. VÝ dô: ¤ng NguyÔn V¨n
A ®-îc ®-a vµo sæ qu¶n lý ngµy 25/4/2011. T¹i thêi ®iÓm ®ã «ng A ®ang ®éc th©n. Khi vào sæ ngµy 25/4 ghi

t×nh tr¹ng h«n nh©n cña «ng A lµ ®éc th©n. Ngµy 15/9 «ng A kÕt h«n. Khi cËp nhËp th«ng tin về tình trạng hôn
nhân của ông A thì ghi như sau: Kết hôn (15/9)
2. H-íng dÉn cô thÓ néi dung tõng cét:
Cét 1:

Sè thø tù cña ng-êi ®-îc ghi sæ, b¾t ®Çu lµ ng-êi ®ang cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång t¹i thêi ®iÓm më sæ.
Ng-êi ®ang trong danh s¸ch qu¶n lý cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång khi khãa sæ cña n¨m tr-íc (nh÷ng
ng-êi cã quyÕt ®Þnh cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång trong n¨m tr-íc vµ vÉn ch-a cã giÊy chøng nhËn hoµn
thµnh cai nghiÖn, kh«ng bao gåm nh÷ng ng-êi chÕt, chuyÓn ®i n¬i kh¸c) sÏ ®-îc chuyÓn sang danh s¸ch qu¶n
lý cña n¨m kÕ tiÕp. Trong n¨m cã ph¸t sinh ng-êi cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång th× tiÕp tôc cËp nhËt vµo sæ.

Cét 2:

Hä vµ tªn theo quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång. PhÝa d-íi ghi ngµy ®-a vµo sæ
theo dâi. VÝ dô:
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NguyÔn V¨n A
(1/1/2011)

Huúnh ThÞ B
(6/5/2011)

Cét 3:

Sè chøng minh nh©n d©n, ngµy cÊp, n¬i cÊp.

Cét 4:

N¨m sinh.

Cét 5:

Giíi tÝnh: Nam hoÆc n÷.

Cét 6:

§Þa chØ theo quyÕt ®Þnh qu¶n lý cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i céng ®ång.

Cét 7:

Líp häc cao nhÊt ®· ®¹t ®-îc. VÝ dô: Líp 7/10 (hÖ 10 n¨m), 9/12 (hÖ 12 n¨m) hoÆc cao ®¼ng, ®¹i häc... NÕu
kh«ng biÕt ch÷ ghi “kh«ng biÕt ch÷”.

Cét 8:

NghÒ nghiÖp hiÖn nay. VÝ dô: Lµm ruéng, b¸n hµng, c«ng nh©n... hoÆc “kh«ng cã nghÒ”. PhÝa díi ghi t×nh
tr¹ng viÖc lµm (kh«ng cã viÖc lµm, cã viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh, cã viÖc lµm æn ®Þnh).

Cét 9:

T×nh tr¹ng h«n nh©n: Ch-a kÕt h«n, ®· cã gia ®×nh, li dÞ, gãa.

Cét 10: N¨m b¾t ®Çu sö dông ma tóy.

Cét 11: Lo¹i ma tuý sö dông chñ yÕu (nÕu dïng th-êng xuyªn nhiÒu h¬n mét lo¹i ma tuý th× ghi tÊt c¶ c¸c lo¹i ma tóy
th-êng xuyªn sö dông).
Cét 12: H×nh thøc sö dông ma tuý chñ yÕu (nÕu sö dông th-êng xuyªn h¬n mét h×nh thøc th× ghi tÊt c¶ c¸c h×nh thøc
th-êng xuyªn sö dông).
Cét 13: Sè lÇn ®· ®i cai nghiÖn b¾t buéc t¹i c¸c c¬ së cai nghiÖn tËp trung tr-íc khi cai tù nguyÖn t¹i gia ®×nh kú nµy.
Cét 14: Sè lÇn ®· cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång tr-íc khi cai tù nguyÖn t¹i gia ®×nh kú nµy.
Cét 15: Sè lÇn ®· cai nghiÖn theo c¸c h×nh thøc kh¸c tr-íc khi cai tù nguyÖn t¹i gia ®×nh kú nµy.
Cét 16: Sè, ngµy, th¸ng, n¨m ban hµnh quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång kú nµy/ thời
hạn cai nghiện theo quyết định.
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Cét 17: Ghi tªn nghÒ ®-îc chÝnh quyÒn tæ chøc, hç trî hoÆc giíi thiÖu cho ®i häc kú nµy, ngày bắt đầu học, ngày hoàn
thành khóa học.
Cét 18: Ghi tên việc làm, ngày được tạo việc làm trong kỳ.
Cét 29: Sè vèn hç trî t¸i hßa nhËp céng ®ång ®-îc cÊp/ngµy cÊp.
Cét 20: Sè vèn vay -u ®·i, nguån vay, ngµy ®-îc vay (vÝ dô ®-îc vay 5 triÖu ®ång tõ ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi,
ngµy 29/5).
Cét 21: Ghi c¸c hç trî kh¸c, vÝ dô: Giíi thiÖu ®i xét nghiÖm HIV tù nguyÖn, hç gióp cho m-în ®Þa ®iÓm ®Ó hµnh nghÒ
röa xe...
Cét 22: Ghi nh÷ng biÕn ®éng ®i, ®Õn nh-: BÞ chÕt, ®i tï, chuyÓn ®i n¬i kh¸c.
Cét 23: Ghi số, ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng.
Cột 24: Ghi chó nh÷ng ®iÒu cÇn gi¶i thÝch cô thÓ thªm.

3. VÝ dô ghi sæ
STT

Họ và tên/Ngày vào sổ

1

2
Nguyễn Văn A
25/4/2011

1

Tình trạng hôn nhân

950

9
Độc thân
Kết hôn (15/9/2011)

Chứng minh
nhân dân (số,
ngày cấp, nơi cấp)
3
01961255

Nghề nghiệp/ Tình trạng
việc làm

6

Trình
độ văn
hóa
7
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12

Nấu ăn/Không có việc làm

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ

4

5

1975

Nam

Năm bắt
đầu sử dụng
ma túy

Loại ma
túy sử
dụng chủ
yếu

Hình thức
sử dụng ma
túy chủ yếu

10

11

2006

Heroin

Số lần cai nghiện trƣớc đây

12

Cai bắt
buộc tại
trung tâm
13

Cai bắt
buộc tại
cộng đồng
14

Các hình
thức cai
nghiện khác
15

Tiêm chích

1

1

2

8

Số, ngày, tháng, năm ban hành quyết
định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
kỳ này/thời hạn cai nghiện theo quyết
định
16
Số: 20/QĐ-UB ngày 25/4/2011

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội kỳ này
Học nghề (nghề
được học/ngày
bắt đầu học/ngày
hoàn thành khóa
học)
17
Sửa xe máy ë
trung t©m d¹y
nghÒ huyÖn
(13/6)

Giải quyết
việc làm (việc
làm được sắp
xếp/ngày bắt
đầu đi làm)
18
Làm ở tiệm
sửa xe Tiến
Phát (20/7)

Hỗ trợ vốn tái
hòa nhập cộng
đồng (số tiền/
ngày được hỗ trợ)

Vay vốn ƣu đãi
(số tiền/nguồn
vốn ưu đãi/ngày
được vay)

19
500.000 ®ång
(1/6)

20
5 triệu/ngân
hàng chính sách
xã hội (30/9)

Hỗ trợ khác
(pháp lý, y tế, gia
đình, chỗ ở…)

Biến động
(đi-đến, chết…)

Hoàn thành cai
nghiện (số,
ngày cấp giấy
chứng nhận)

21
Giíi thiÖu tíi
TTPCAIDS xÐt
nghiÖm
HIV/AIDS tự
nguyện (25/5)

22
Chuyển đi làm ăn
tại Bình Dương
(15/12)

23
50/GCN-UB
ngày
25/10/2011

Ghi chú

24
Chuyển sang Sổ
quản lý người
hoàn thành cai
nghiện
(26/10/2011)

Ban hành theo Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH
ngày 23/3/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sæ qu¶n lý ng-êi sau cai nghiÖn ma tóy t¹i n¬i c- tró
MÃ HIỆU: Sổ 04-SCN
NĂM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUYỂN SỐ ………………
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ĐƠN VỊ LẬP SỔ:

XÃ (PHƢỜNG, THỊ TRẤN) ........................................................................................................
HUYỆN (QUẬN, THÀNH PHỐ) ................................................................................................
TỈNH (THÀNH PHỐ) .................................................................................................................

NGƢỜI LẬP SỔ

CHỦ TỊCH UBND

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

SỔ QUẢN LÝ NGƢỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI NƠI CƢ TRÚ

TT

1
1
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2

3

Họ và tên/ngày
vào sổ

Chứng minh
nhân dân (số,
ngày cấp, nơi
cấp)

Năm
sinh

Giới
tính

Địa chỉ

2

3

4

5

6

Nghề
Trình
nghiệp/Tình
độ văn
trạng việc
hóa
làm

7

8

Năm
Tình
bắt đầu
trạng
sử
hôn
dụng
nhân
ma túy
9

10

Loại
ma túy
sử
dụng
chủ
yếu
11

Số lần cai nghiện trước
đây
Hình
thức sử Cai bắt Cai
Các
dụng buộc
bắt
hình
ma túy
tại
buộc thức
chủ Trung
tại
cai
yếu
tâm
cộng nghiện
đồng khác
12
13
14
15

Mã hiệu: Sổ 04-SCN
Số, ngày, tháng, năm
ban hành quyết định sáp
dụng biện pháp quản lý
sau cai nghiện tại nơi cư
trú kỳ này/thời hạn cai
nghiện theo quyết định
16

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội kỳ này

Hoàn thành
quản lý sau
Học nghề (nghề Giải quyết việc Hỗ trợ vốn tái
Biến động
Vay vốn ưu đãi
cai nghiện
được học/ngày làm (việc làm hòa nhập cộng
Các hỗ trợ khác (đi - đến,
(số tiền/nguồn
(số, ngày
bắt đầu
được sắp
đồng (số
(pháp lý, y tế, gia chết….)
vốn ưu đãi/ngày
cấp giấy
học/ngày hoàn xếp/ngày bắt tiền/ngày được
đình, chỗ ở….)
được vay)
chứng
nhận)
thành khóa học) đầu đi làm)
hỗ trợ)
17
18
19
20
21
22
23

Ghi chú

24
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HƢỚNG DẪN CÁCH GHI
SỐ QUẢN LÝ NGƢỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI NƠI CƢ TRÚ
(Mã hiệu: 04-SCN)
I. §¬n vÞ lËp sæ: UBND x·, ph-êng, thÞ trÊn
II. §èi t-îng ghi sæ: Người đang thực hiện quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú của Chủ tịch
UBND xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính
phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.
III. Thêi gian më sæ: Theo n¨m.
Ngµy më sæ: Ngµy 1 th¸ng 1 hµng n¨m.
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Ngµy kho¸ sæ: Ngµy 31 tháng 12 hµng n¨m.
Khi më sæ ng-êi lËp sæ ph¶i ký, ghi râ hä tªn. Chñ tÞch UBND x· (ph-êng, thÞ trÊn) ph¶i ký, ghi râ hä tªn vµ
®ãng dÊu.
Tïy theo t×nh h×nh ®Þa ph-¬ng mçi n¨m cã thÓ mở nhiều quyÓn.
IV. C¸ch ghi sæ:
1. H-íng dÉn chung:
- Sæ ®-îc thiÕt kÕ gåm 24 cét. Theo thiÕt kÕ mÉu, mçi trang cËp nhËt th«ng tin cña 3 người. Tïy theo thùc tÕ ph¸t
sinh t¹i ®Þa ph-¬ng cã thÓ sè người t¹i mçi trang ghi Ýt hoÆc nhiÒu h¬n.
- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát sinh của người cai nghiện vào
sổ. Khi cËp nhËt th«ng tin th× cÇn ghi c¶ ngµy phát sinh thông tin trong dÊu ngoÆc ®¬n. VÝ dô: ¤ng NguyÔn V¨n
A ®-îc ®-a vµo sæ qu¶n lý ngµy 25/4/2011. T¹i thêi ®iÓm ®ã «ng A ®ang ®éc th©n. Khi vào sæ ngµy 25/4 ghi

t×nh tr¹ng h«n nh©n cña «ng A lµ ®éc th©n. Ngµy 15/9 «ng A kÕt h«n. Khi cËp nhËp th«ng tin về tình trạng hôn
nhân của ông A thì ghi như sau: Kết hôn (15/9)
2. H-íng dÉn cô thÓ néi dung tõng cét:
Cét 1:

Sè thø tù cña ng-êi ®-îc ghi sæ, b¾t ®Çu lµ ng-êi ®ang thùc hiÖn quyÕt ®Þnh qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i n¬i ctró t¹i thêi ®iÓm më sæ. Ng-êi ®ang trong danh s¸ch qu¶n lý sau cai nghiÖn ma tóy t¹i n¬i c- tró khi khãa sæ
cña n¨m tr-íc (nh÷ng ng-êi cã quyÕt ®Þnh qu¶n lý sau cai nghiÖn ma tóy t¹i n¬i c- tró trong n¨m tr-íc vµ vÉn
ch-a cã GiÊy chøng nhËn ®· chÊp hµnh xong quyÕt ®Þnh qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i n¬i c- tró, kh«ng bao gåm
nh÷ng ng-êi chÕt, chuyÓn ®i n¬i kh¸c) sÏ ®-îc chuyÓn sang danh s¸ch qu¶n lý cña n¨m kÕ tiÕp. Trong n¨m cã
ph¸t sinh ng-êi thùc hiÖn quyÕt ®Þnh qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i n¬i c- tró th× tiÕp tôc cËp nhËt vµo sæ.

Cét 2:

Hä vµ tªn theo quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i n¬i c- tró. PhÝa d-íi ghi ngµy ®-a vµo
sæ theo dâi. VÝ dô:
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NguyÔn V¨n A
(1/1/2011)

Huúnh ThÞ B
(6/5/2011)

Cét 3:

Sè chøng minh nh©n d©n, ngµy cÊp, n¬i cÊp.

Cét 4:

N¨m sinh.

Cét 5:

Giíi tÝnh: Nam hoÆc n÷.

Cét 6:

§Þa chØ theo quyÕt ®Þnh qu¶n lý cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i céng ®ång.

Cét 7:

Líp häc cao nhÊt ®· ®¹t ®-îc. VÝ dô: Líp 7/10 (hÖ 10 n¨m), 9/12 (hÖ 12 n¨m) hoÆc cao ®¼ng, ®¹i häc... NÕu
kh«ng biÕt ch÷ ghi “kh«ng biÕt ch÷”.

Cét 8:

NghÒ nghiÖp hiÖn nay. VÝ dô: Lµm ruéng, b¸n hµng, c«ng nh©n... hoÆc “kh«ng cã nghÒ”. PhÝa díi ghi t×nh
tr¹ng viÖc lµm (kh«ng cã viÖc lµm, cã viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh, cã viÖc lµm æn ®Þnh).

Cét 9:

T×nh tr¹ng h«n nh©n: Ch-a kÕt h«n, ®· cã gia ®×nh, li dÞ, gãa.

Cét 10: N¨m b¾t ®Çu sö dông ma tóy.
Cét 11: Lo¹i ma tuý sö dông chñ yÕu (nÕu dïng th-êng xuyªn nhiÒu h¬n mét lo¹i ma tuý th× ghi tÊt c¶ c¸c lo¹i ma tóy
th-êng xuyªn sö dông).
Cét 12: H×nh thøc sö dông ma tuý chñ yÕu (nÕu sö dông th-êng xuyªn h¬n mét h×nh thøc th× ghi tÊt c¶ c¸c h×nh thøc
th-êng xuyªn sö dông).
Cét 13: Sè lÇn ®· ®i cai nghiÖn b¾t buéc t¹i c¸c c¬ së cai nghiÖn tËp trung tr-íc khi cai tù nguyÖn t¹i gia ®×nh kú nµy.
Cét 14: Sè lÇn ®· cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång tr-íc khi cai tù nguyÖn t¹i gia ®×nh kú nµy.
Cét 15: Sè lÇn ®· cai nghiÖn theo c¸c h×nh thøc kh¸c tr-íc khi cai tù nguyÖn t¹i gia ®×nh kú nµy.
Cét 16: Sè, ngµy, th¸ng, n¨m ban hµnh quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i n¬i c- tró kú nµy/ thời
hạn cai nghiện theo quyết định.
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Cét 17: Ghi tªn nghÒ ®-îc chÝnh quyÒn tæ chøc, hç trî hoÆc giíi thiÖu cho ®i häc kú nµy, ngày bắt đầu học, ngày hoàn
thành khóa học.
Cét 18: Ghi tên việc làm, ngày được tạo việc làm trong kỳ.
Cét 29: Sè vèn hç trî t¸i hßa nhËp céng ®ång ®-îc cÊp/ngµy cÊp.
Cét 20: Sè vèn vay -u ®·i, nguån vay, ngµy ®-îc vay (vÝ dô ®-îc vay 5 triÖu ®ång tõ ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi,
ngµy 29/5).
Cét 21: Ghi c¸c hç trî kh¸c, vÝ dô: Giíi thiÖu ®i xét nghiÖm HIV tù nguyÖn, hç gióp cho m-în ®Þa ®iÓm ®Ó hµnh nghÒ
röa xe...
Cét 22: Ghi nh÷ng biÕn ®éng ®i, ®Õn nh-: BÞ chÕt, ®i tï, chuyÓn ®i n¬i kh¸c.
Cét 23: Ghi số, ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng.
Cột 24: Ghi chó nh÷ng ®iÒu cÇn gi¶i thÝch cô thÓ thªm.

3. VÝ dô ghi sæ
STT

Họ và tên/Ngày vào sổ

1

2
Nguyễn Văn A
25/4/2011

1

Tình trạng hôn nhân
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9
Độc thân
Kết hôn (15/9/2011)

Chứng minh
nhân dân (số,
ngày cấp, nơi cấp)
3
01961255

Nghề nghiệp/ Tình trạng
việc làm

6

Trình
độ văn
hóa
7

125 Nguyễn Bỉnh Khiêm

12

Nấu ăn/Không có việc làm

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ

4

5

1975

Nam

Năm bắt
đầu sử dụng
ma túy

Loại ma
túy sử
dụng chủ
yếu

Hình thức
sử dụng ma
túy chủ yếu

10

11

2006

Heroin

Số lần cai nghiện trƣớc đây

12

Cai bắt
buộc tại
trung tâm
13

Cai bắt
buộc tại
cộng đồng
14

Các hình
thức cai
nghiện khác
15

Tiêm chích

1

1

2

Số, ngày, tháng, năm ban hành quyết
định áp dụng biện pháp quản lý sau cai
nghiện tại nơi cƣ trú kỳ này/thời hạn
quản lý sau cai nghiện theo quyết định

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội kỳ này
Học nghề (nghề
được học/ngày
bắt đầu học/ngày
hoàn thành khóa
học)
17
Sửa xe máy ë
trung t©m d¹y
nghÒ huyÖn
(13/6)

Giải quyết
việc làm (việc
làm được sắp
xếp/ngày bắt
đầu đi làm)
18
Làm ở tiệm
sửa xe Tiến
Phát (20/7)

Hỗ trợ vốn tái
hòa nhập cộng
đồng (số tiền/
ngày được hỗ trợ)

Vay vốn ƣu đãi
(số tiền/nguồn
vốn ưu đãi/ngày
được vay)

19
500.000 ®ång
(1/6)

20
5 triệu/ngân
hàng chính sách
xã hội (30/9)

8

16
Số: 20/QĐ-UB ngày 25/4/2011

Hỗ trợ khác
(pháp lý, y tế, gia
đình, chỗ ở…)

Biến động
(đi-đến, chết…)

Hoàn thành
quản lý sau cai
nghiện tại nơi
cƣ trú (số, ngày
cấp giấy chứng
nhận)

21
Giíi thiÖu tíi
Trung tâm xÐt
nghiÖm
HIV/AIDS tự
nguyện (25/5)

22
Bị chết
(30/11)

23
Số: 20/QĐ-UB
ngày 25/4/2011

Ghi chú

24

Ban hành theo Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH
ngày 23/3/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sæ qu¶n lý ng-êi hoµn thµnh cai nghiÖn ma tóy
MÃ HIỆU: Sổ 05-SCN
NĂM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUYỂN SỐ ………………
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ĐƠN VỊ LẬP SỔ:

XÃ (PHƢỜNG, THỊ TRẤN) ........................................................................................................
HUYỆN (QUẬN, THÀNH PHỐ) ................................................................................................
TỈNH (THÀNH PHỐ) .................................................................................................................

NGƢỜI LẬP SỔ

CHỦ TỊCH UBND

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

SỔ QUẢN LÝ NGƢỜI HOÀN THÀNH CAI NGHIỆN MA TÚY
TT

Họ và tên/ngày vào sổ

Chứng minh nhân dân
(số, ngày cấp, nơi cấp)

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ

1
1

2

3

4

5

6

2

3
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4

5

6

Năm bắt đầu Loại ma túy Hình thức
sử dụng ma sử dụng chủ sử dụng ma
túy
yếu
túy chủ yếu
7
8
9

Mã hiệu: Sổ 05-SCN
Số lần cai nghiện trước đây
Hình thức cai
Cai bắt
Cai bắt
Các hình
nghiện vừa
buộc tại
buộc tại
thức cai
hoàn thành
Trung tâm cộng đồng nghiện khác
10
11
12
13

Số/ngày, tháng, năm/người
cấp giấy chứng nhận hoàn
thành cai nghiện

Biến động
(đi - đến, chết….)

Tái nghiện/ngày tháng
xác định tái nghiện/hình
thức xử lý

Ghi chú

14

15

16

17
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HƢỚNG DẪN CÁCH GHI
SỐ QUẢN LÝ NGƢỜI HOÀN THÀNH CAI NGHIỆN MA TÚY
(Mã hiệu: 05-SCN)
I. §¬n vÞ lËp sæ: UBND x·, ph-êng, thÞ trÊn
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II. §èi t-îng ghi sæ: Người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộng
đồng hoặc cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị
định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng;
người được cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cơ sở
chữa bệnh của Giám đốc cơ sở cai nghiện theo quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004
của Chính phủ quy ®Þnh chÕ ®é ¸p dông biÖn ph¸p ®-a vµo c¬ së ch÷a bÖnh, tæ chøc ho¹t ®éng cña c¬ së ch÷a
bÖnh theo Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ chÕ ®é ¸p dông ®èi víi ng-êi ch-a thµnh niªn, ng-êi tù
nguyÖn vµo c¬ së ch÷a bÖnh (gäi chung lµ ng-êi ®-îc cÊp GiÊy chøng nhËn hoµn thµnh cai nghiÖn) trong n¨m.
III. Thêi gian më sæ: Theo n¨m.
Ngµy më sæ (ngày bắt đầu đưa người hoàn thành cai nghiện vào sổ theo dõi): Ngµy 1 th¸ng 1 hµng n¨m.
Ngµy kho¸ sæ (ngày chấm dứt đưa người hoàn thành cai nghiện vào sổ theo dõi): Ngµy 31 tháng 12 hµng n¨m.
Riêng thông tin về tình hình tái nghiện của người hoàn thành cai nghiện được theo dõi, cập nhận trong vòng 5
năm kể từ ngày vào sổ.
Khi më sæ ng-êi lËp sæ ph¶i ký, ghi râ hä tªn. Chñ tÞch UBND x· (ph-êng, thÞ trÊn) ph¶i ký, ghi râ hä tªn vµ
®ãng dÊu.
Tïy theo t×nh h×nh ®Þa ph-¬ng mçi n¨m cã thÓ mở nhiều quyÓn.
IV. C¸ch ghi sæ:
1. H-íng dÉn chung:
- Sæ ®-îc thiÕt kÕ gåm 17 cét. Theo thiÕt kÕ mÉu, mçi trang cËp nhËt th«ng tin cña 6 người. Tïy theo thùc tÕ
ph¸t sinh t¹i ®Þa ph-¬ng cã thÓ sè người t¹i mçi trang ghi Ýt hoÆc nhiÒu h¬n.

- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát sinh của người cai nghiện vào
sổ. Khi cËp nhËt th«ng tin th× cÇn ghi c¶ ngµy phát sinh thông tin trong dÊu ngoÆc ®¬n.
2. H-íng dÉn cô thÓ néi dung tõng cét:
Cét 1: Sè thø tù cña ng-êi ®-îc ghi sæ, ghi theo ngµy ®-îc cÊp GiÊy chøng nhËn hoµn thµnh cai nghiÖn trong n¨m.
Cét 2:
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Cét 3:
Cét 4:
Cét 5:
Cét 6:
Cét 7:
Cét 8:
Cét 9:
Cét 10:
Cét 11:
Cét 12:
Cét 13:

Hä vµ tªn cña ®èi t-îng theo GiÊy chøng nhËn hoµn thµnh cai nghiÖn. PhÝa d-íi ghi ngµy ®-a vµo sæ theo dâi,
ví dụ:
NguyÔn V¨n A
Huúnh ThÞ B
(1/1/2011)
(6/5/2011)
Sè chøng minh nh©n d©n, ngµy cÊp, n¬i cÊp.
N¨m sinh.
Giíi tÝnh: Nam hoÆc n÷.
§Þa chØ theo quyÕt ®Þnh cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i cộng đồng .
N¨m b¾t ®Çu sö dông ma tóy.
Lo¹i ma tuý sö dông chñ yÕu (nÕu dïng th-êng xuyªn nhiÒu h¬n mét lo¹i ma tuý th× ghi tÊt c¶ c¸c lo¹i ma tóy
th-êng xuyªn sö dông).
H×nh thøc sö dông ma tuý chñ yÕu (nÕu sö dông th-êng xuyªn h¬n mét h×nh thøc th× ghi tÊt c¶ c¸c h×nh thøc
th-êng xuyªn sö dông).
Sè lÇn ®· ®i cai nghiÖn b¾t buéc t¹i c¸c c¬ së cai nghiÖn tËp trung.
Sè lÇn ®· cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång.
Sè lÇn ®· cai nghiÖn theo c¸c h×nh thøc kh¸c.
H×nh thøc cai nghiÖn võa hoµn thµnh: Cai tù nguyÖn t¹i gia ®×nh, cai tù nguyÖn t¹i céng ®ång, cai b¾t buéc t¹i
céng ®ång, cai tù nguyÖn t¹i trung t©m, cai b¾t buéc t¹i trung t©m.

Cét 14: Sè, ngµy, th¸ng, n¨m ®-îc cÊp GiÊy chøng nhËn hoµn thµnh cai nghiÖn/ng-êi cÊp.
Cét 15: Ghi nh÷ng biÕn ®éng ®i, ®Õn nh-: BÞ chÕt, ®i tï, chuyÓn ®i n¬i kh¸c.
Cét 16: Ghi ngày, tháng, năm bị phát hiện (hoặc được xác định) tái nghiện/hình thức xử lý (nếu có, ví dụ: Lập hồ sơ
đưa đi cai bắt buộc tại trung tâm). Cột này sẽ được theo dõi, cập nhật tới 5 năm kể từ ngày mở sổ.
Cột 17: Ghi chó nh÷ng ®iÒu cÇn gi¶i thÝch cô thÓ thªm.
3. VÝ dô ghi sæ
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STT

Họ và tên/Ngày vào
sổ

Chứng minh
nhân dân (Số,
ngày cấp, nơi cấp)

Năm
sinh

Giới tính

Địa chỉ

Năm bắt đầu
sử dụng ma
túy

Loại ma túy
sử dụng chủ
yếu

Hình thức
sử dụng ma
túy chủ yếu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Nguyễn Văn A

01961255

1975

Nam

125 Nguyễn Bỉnh
Khiêm

2006

Heroin

Tiêm chích

25/4/2011
Số lần đã cai nghiện
Cai bắt
buộc tại
trung tâm

Cai bắt
buộc tại
cộng đồng

Các hình
thức cai
nghiện khác

Hình thức
cai nghiện
vừa hoàn
thành

10

11

12

13

1

1

2
Bắt buộc tại
cộng đồng

Số/ ngày, tháng,
năm/ ngƣời cấp giấy
chứng nhận hoàn
thành cai nghiện

Biến động
(đi-đến,
chết…)

Tái nghiện/ngày tháng xác
định tái nghiện/hình thức
xử lý

Ghi chú

14

15

16

17

25/4/2011

Tái nghiện(16/8/2013);
Lập hồ sơ đưa đi cai
nghiện bắt buộc theo Nghị
định 135 (30/8/2013)

Ban hành theo Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH
ngày 23/3/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sæ qu¶n lý ng-êi cai nghiÖn ma tóy tù nguyÖn t¹i c¬ së cai nghiÖn
MÃ HIỆU: Sổ 06-SCN
NĂM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUYỂN SỐ ………………
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ĐƠN VỊ LẬP SỔ:

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

NGƢỜI LẬP SỔ

CHỦ TỊCH UBND

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

SỔ QUẢN LÝ NGƢỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN

TT

1
1

2
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3

Họ và tên/ngày
vào sổ

Chứng minh
nhân dân (số,
ngày cấp, nơi
cấp)

Năm
sinh

Giới
tính

Địa chỉ

2

3

4

5

6

Nghề
Trình
nghiệp/Tình
độ văn
trạng việc
hóa
làm
7

8

Tình
trạng
hôn
nhân
9

Năm
Hình
Tình
Loại ma
Tiền bắt đầu
thức sử
trạng
túy sử
án, tiền sử
dụng ma
sức
dụng chủ
sự
dụng
túy chủ
khỏe
yếu
ma túy
yếu
10
11
12
13
14

Mã hiệu: Sổ 06-SCN
Số lần cai nghiện trước đây
Cai bắt
buộc tại
Trung
tâm
15
1
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2

3

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội kỳ này
Số, ngày, tháng, năm
Học nghề
Tổ chức lao
ban hành quyết định Học văn hóa
Cai bắt Các hình cai nghiện tự nguyện (lớp học/ngày (nghề được động sản xuất có
buộc tại thức cai tại cơ sở kỳ này/thời
bắt đầu
học/ngày bắt thu nhập (việc
Hỗ trợ
cộng
nghiện hạn cai nghiện theo học/ngày hoàn đầu học/ngày làm được sắp
khác
thành
khóa
hoàn
thành
xếp/ngày
bắt
đồng
khác
quyết định
học)
khóa học)
đầu đi làm
16
17
18
19
20
21
22

Biến động
(đi - đến,
chết….)

Hoàn thành
cai nghiện
(số, ngày
cấp giấy
chứng
nhận)

Ghi chú

23

24

25

HƢỚNG DẪN CÁCH GHI
SỐ QUẢN LÝ NGƢỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN
(Mã hiệu: 06-SCN)
I. §¬n vÞ lËp sæ: Các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoạt động theo quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP
ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy ®Þnh chÕ ®é ¸p dông biÖn ph¸p ®-a vµo c¬ së ch÷a bÖnh, tæ chøc ho¹t ®éng cña c¬
së ch÷a bÖnh theo Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ chÕ ®é ¸p dông ®èi víi ng-êi ch-a thµnh niªn, ng-êi tù
nguyÖn vµo c¬ së ch÷a bÖn (gọi tắt là Nghị định 135/2004/NĐ-CP); các cơ sở cai nghiện tư nhân hoạt động theo qui
định tại Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 2/12/2003 của Chính phủ qui định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và
quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (gọi chung là cơ sở cai nghiện ma túy).
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II. §èi t-îng ghi sæ: Người đang thực hiện quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện theo quyết định của Giám đốc
cơ sở cai nghiện theo quy định tại Nghị định 135/2004/NĐ-CP.
III. Thêi gian më sæ: Theo n¨m.
Ngµy më sæ: Ngµy 1 th¸ng 1 hµng n¨m.
Ngµy kho¸ sæ: Ngµy 31 tháng 12 hµng n¨m.
Khi më sæ ng-êi lËp sæ ph¶i ký, ghi râ hä tªn. Gi¸m ®èc c¬ së ph¶i ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu.
Tïy theo t×nh h×nh, sè l-îng ng-êi cai nghiÖn t¹i c¬ së, mçi n¨m mçi c¬ së cã thÓ mở nhiều quyÓn.
IV. C¸ch ghi sæ:
1. H-íng dÉn chung:
- Sæ ®-îc thiÕt kÕ gåm 25 cét. Theo thiÕt kÕ mÉu, mçi trang cËp nhËt th«ng tin cña 3 ®èi t-îng. Tïy theo thùc tÕ ph¸t sinh
t¹i ®Þa ph-¬ng cã thÓ sè ®èi t-îng t¹i mçi trang ghi Ýt hoÆc nhiÒu h¬n.

- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát sinh của người cai nghiện vào sổ. Khi cËp nhËt
th«ng tin th× cÇn ghi c¶ ngµy phát sinh thông tin trong dÊu ngoÆc ®¬n. VÝ dô: ¤ng NguyÔn V¨n A ®-îc ®-a vµo sæ qu¶n lý ngµy
25/4/2011. T¹i thêi ®iÓm ®ã «ng A cã tr×nh ®é v¨n hãa kh«ng biÕt ch÷. Khi vào sæ ngµy 25/4 ghi tr×nh ®é häc vÊn cña «ng A lµ
kh«ng biÕt ch÷. Ngµy 15/12 «ng A ®-îc hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh xãa mï ch÷. Khi cËp nhËp th«ng tin về trình độ học vấn của
ông A thì ghi như sau: Xóa mù chữ (15/12).
2. H-íng dÉn cô thÓ néi dung tõng cét:
Cét 1:

Sè thø tù cña ®èi t-îng ®-îc ghi sæ, b¾t ®Çu lµ ng-êi ®ang ®-îc cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i c¬ së t¹i thêi ®iÓm më sæ.
Ng-êi ®ang trong danh s¸ch qu¶n lý cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i c¬ së khi khãa sæ cña n¨m tr-íc (ngµy 31/12) sÏ ®-îc
chuyÓn sang danh s¸ch qu¶n lý cña n¨m kÕ tiÕp (ngµy 1/1). Trong n¨m cã ph¸t sinh ng-êi cai nghiÖn tự nguyện t¹i c¬ së th×
tiÕp tôc cËp nhËt vµo sæ.

Cét 2:

Hä vµ tªn theo quyÕt ®Þnh cai nghiÖn t¹i gia ®×nh, céng ®ång. PhÝa d-íi ghi ngµy ®-a vµo sæ theo dâi, ví dụ:
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NguyÔn V¨n A
(1/1/2011)

Huúnh ThÞ B
(6/5/2011)

Cét 3:

Sè chøng minh nh©n d©n, ngµy cÊp, n¬i cÊp.

Cét 4:

N¨m sinh.

Cét 5:

Giíi tÝnh: Nam hoÆc n÷.

Cét 6:

§Þa chØ theo quyÕt ®Þnh cai nghiÖn t¹i c¬ së.

Cét 7:

Líp häc cao nhÊt ®· ®¹t ®-îc. VÝ dô: Líp 7/10 (hÖ 10 n¨m), 9/12 (hÖ 12 n¨m) hoÆc cao ®¼ng, ®¹i häc... NÕu kh«ng biÕt
ch÷ ghi “kh«ng biÕt ch÷”.

Cét 8:

NghÒ nghiÖp hiÖn nay. VÝ dô: Lµm ruéng, b¸n hµng, c«ng nh©n... hoÆc “kh«ng cã nghÒ”. PhÝa díi ghi t×nh tr¹ng viÖc
lµm (kh«ng cã viÖc lµm, cã viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh, cã viÖc lµm æn ®Þnh).

Cét 9:

T×nh tr¹ng h«n nh©n: Ch-a kÕt h«n, ®· cã gia ®×nh, li dÞ, gãa.

Cét 10: T×nh tr¹ng søc kháe khi vµo c¬ së cai nghiÖn vµ cËp nhËt trong thêi gian t¹i c¬ së: Søc kháe b×nh th-êng hay cã bÖnh g×
th× ghi cô thÓ.
Cét 11: Sè tiÒn ¸n, tiÒn sù.
Cét 12: N¨m b¾t ®Çu sö dông ma tóy.
Cét 13: Lo¹i ma tuý sö dông chñ yÕu (nÕu dïng th-êng xuyªn nhiÒu h¬n mét lo¹i ma tuý th× ghi tÊt c¶ c¸c lo¹i ma tóy th-êng
xuyªn sö dông).
Cét 14: H×nh thøc sö dông ma tuý chñ yÕu (nÕu sö dông th-êng xuyªn h¬n mét h×nh thøc th× ghi tÊt c¶ c¸c h×nh thøc th-êng
xuyªn sö dông).
Cét 15: Sè lÇn ®· ®i cai nghiÖn b¾t buéc t¹i c¸c c¬ së cai nghiÖn tËp trung tr-íc ®©y.
Cét 16: Sè lÇn ®· cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång tr-íc ®©y.
Cét 17: Sè lÇn ®· cai nghiÖn theo c¸c h×nh thøc kh¸c tr-íc ®©y.
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Cét 18: Sè, ngµy, th¸ng, n¨m ban hµnh quyÕt ®Þnh cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i c¬ së kú nµy/thêi gian cai nghiÖn theo quyÕt ®Þnh.
Cét 19: Tr×nh ®é v¨n hãa ®-îc häc t¹i c¬ së (líp häc)/ ngµy b¾t ®Çu häc, ngµy hoµn thµnh khãa häc.
Cét 20: Ghi tªn nghÒ ®-îc häc t¹i c¬ së kú nµy/ ngµy b¾t ®Çu häc, ngµy hoµn thµnh khãa häc.
Cét 21: Ghi tªn viÖc lµm ®-îc bè trÝ lao ®éng s¶n xuÊt cã thu nhËp/ ngµy b¾t ®Çu lµm viÖc.
Cét 22: Ghi c¸c hç trî kh¸c, vÝ dô: Trî gióp ph¸p lý…
Cét 23: Ghi nh÷ng biÕn ®éng ®i, ®Õn cña ®èi t-îng nh-: BÞ chÕt, ®i tï, chuyÓn ®i n¬i kh¸c.
Cét 24: Ghi số, ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành cai nghiện tự nguyện tại cơ sở.
Cột 25: Ghi chó nh÷ng ®iÒu cÇn gi¶i thÝch cô thÓ thªm.

3. VÝ dô ghi sæ
STT

Họ và tên/Ngày vào sổ

1

2
Nguyễn Văn A
25/4/2011

1

Tình trạng
hôn nhân
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9
Độc thân

Chứng minh nhân
dân (Số, ngày cấp,
nơi cấp)

Năm
sinh

Giới tính

Địa chỉ

Trình
độ văn
hóa

3

4

5

6

7

01961255

1975

Nam

125 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tình
Tiền
trạng sức án, tiền
khỏe
sự

10
11
Lao,
3 tiền
Viêm gan sự, 1
B (20/9) tiền án

Năm bắt Loại ma Hình thức
đầu sử
túy sử
sử dụng
dụng dụng chủ ma túy
ma túy
yếu
chủ yếu

8
Không có nghề/Không
Mù chữ
có việc làm

Số lần đã cai nghiện
Cai bắt
buộc tại
trung tâm

Nghề nghiệp/Tình
trạng việc làm

Cai bắt
Các hình
buộc tại
thức cai
cộng đồng nghiện khác

Số, ngày, tháng, năm ban hành
quyết định cai nghiện tự
nguyện tại cơ sở kỳ này/ thời
hạn cai nghiện theo quyết định

12

13

14

15

16

17

18

2006

Heroin

Tiêm
chích

1

1

2

Bắt buộc

Hç trî gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi t¹i cơ sở
Häc văn hóa (lớp
học/ ngày bắt đầu
học/ ngày hoàn
thành khóa học)

Học nghề (nghề
Giải quyết việc
Hỗ trợ khác (pháp Biến động (đi- đến,
được học/ngày bắt làm (việc làm được
chết…)
lý, y tế, gia đình,
đầu học/ngày hoàn sắp xếp/ngày bắt
chỗ ở…)
thành khóa học)
đầu đi làm)

19
Xóa mù chữ (1/6)

20
Làm nấm (15/7)

21
Làm nấm,
500.000 ®ång
(1/6)

22
Trợ giúp pháp lý
về thừa kế (30/8)

23
Trở về địa
phương
(26/10/2011)

Hoàn thành cai
nghiện (số, ngày
cấp Giấy chứng
nhận)

24
QĐ số 65/QĐ-TT
ngày 25/10/2011

Ghi chú

25

Ban hành theo Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH
ngày 23/3/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sæ qu¶n lý ng-êi cai nghiÖn ma tóy b¾t buéc t¹i c¬ së cai nghiÖn
MÃ HIỆU: Sổ 07-SCN
NĂM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUYỂN SỐ ………………
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ĐƠN VỊ LẬP SỔ:

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

NGƢỜI LẬP SỔ

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

SỔ QUẢN LÝ NGƢỜI CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN

TT

1
1

2
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3

Họ và tên/ngày vào
sổ

Chứng minh
nhân dân (số,
ngày cấp, nơi
cấp)

Năm
sinh

Giới
tính

Địa chỉ

2

3

4

5

6

Nghề
Trình
nghiệp/Tình
độ văn
trạng việc
hóa
làm
7

8

Tình
trạng
hôn
nhân
9

Năm
Hình
Tình
Loại ma
Tiền bắt đầu
thức sử
trạng
túy sử
án, tiền sử
dụng ma
sức
dụng chủ
sự
dụng
túy chủ
khỏe
yếu
ma túy
yếu
10
11
12
13
14

Mã hiệu: Sổ 07-SCN
Số lần đã cai nghiện
Cai bắt
buộc tại
Trung
tâm
15
1
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2

3

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội
Số, ngày, tháng, năm
Học nghề
Tổ chức lao
ban hành quyết định Học văn hóa
Cai bắt Các hình cai nghiện tự nguyện (lớp học/ngày (nghề được động sản xuất có
buộc tại thức cai tại cơ sở kỳ này/thời
bắt đầu
học/ngày bắt thu nhập (việc
Hỗ trợ khác
cộng
nghiện hạn cai nghiện theo học/ngày hoàn đầu học/ngày làm được sắp
thành khóa
hoàn thành
xếp/ngày bắt
đồng
khác
quyết định
học)
khóa học)
đầu đi làm
16
17
18
19
20
21
22

Hoàn thành
Biến động
cai nghiện
(đi - đến, (số, ngày cấp
chết….)
giấy chứng
nhận)
23

24

Ghi chú

25

HƢỚNG DẪN CÁCH GHI
SỐ QUẢN LÝ NGƢỜI CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN
(Mã hiệu: 07-SCN)
I. §¬n vÞ lËp sæ: Các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoạt động theo quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP
ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy ®Þnh chÕ ®é ¸p dông biÖn ph¸p ®-a vµo c¬ së ch÷a bÖnh theo Ph¸p lÖnh Xö lý vi
ph¹m hµnh chÝnh vµ chÕ ®é ¸p dông ®èi víi ng-êi ch-a thµnh niªn, ng-êi tù nguyÖn vµo c¬ së ch÷a bÖnh (gọi tắt là cơ
sở cai nghiện ma túy).
II. §èi t-îng ghi sæ: Người đang thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy theo
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định tại Nghị định 135/2004/NĐ-CP.
III. Thêi gian më sæ: Theo n¨m.
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Ngµy më sæ: Ngµy 1 th¸ng 1 hµng n¨m.
Ngµy kho¸ sæ: Ngµy 31 tháng 12 hµng n¨m.
Khi më sæ ng-êi lËp sæ ph¶i ký, ghi râ hä tªn. Gi¸m ®èc c¬ së ph¶i ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu.
Tïy theo t×nh h×nh, sè l-îng ng-êi cai nghiÖn t¹i c¬ së, mçi n¨m mçi c¬ së cã thÓ mở nhiều quyÓn.
IV. C¸ch ghi sæ:
1. H-íng dÉn chung:
- Sæ ®-îc thiÕt kÕ gåm 25 cét. Theo thiÕt kÕ mÉu, mçi trang cËp nhËt th«ng tin cña 3 ®èi t-îng. Tïy theo thùc tÕ ph¸t sinh
t¹i ®Þa ph-¬ng cã thÓ sè ®èi t-îng t¹i mçi trang ghi Ýt hoÆc nhiÒu h¬n.
- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát sinh của người cai nghiện vào sổ. Khi cËp nhËt
th«ng tin th× cÇn ghi c¶ ngµy phát sinh thông tin trong dÊu ngoÆc ®¬n. VÝ dô: ¤ng NguyÔn V¨n A ®-îc ®-a vµo sæ qu¶n lý ngµy
25/4/2011. T¹i thêi ®iÓm ®ã «ng A cã tr×nh ®é v¨n hãa kh«ng biÕt ch÷. Khi vào sæ ngµy 25/4 ghi tr×nh ®é häc vÊn cña «ng A lµ

kh«ng biÕt ch÷. Ngµy 15/12 «ng A ®-îc hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh xãa mï ch÷. Khi cËp nhËp th«ng tin về trình độ học vấn của
ông A thì ghi như sau: Xóa mù chữ (15/12).
2. H-íng dÉn cô thÓ néi dung tõng cét:
Cét 1:

Sè thø tù cña ®èi t-îng ®-îc ghi sæ, b¾t ®Çu lµ ng-êi ®ang ®-îc cai nghiÖn b¾t buéc t¹i c¬ së t¹i thêi ®iÓm më sæ. Ng-êi
®ang trong danh s¸ch qu¶n lý cai nghiÖn b¾t buéc t¹i c¬ së khi khãa sæ cña n¨m tr-íc (ngµy 31/12) sÏ ®-îc chuyÓn sang
danh s¸ch qu¶n lý cña n¨m kÕ tiÕp (ngµy 1/1). Trong n¨m cã ph¸t sinh ng-êi cai nghiÖn b¾t buéc t¹i c¬ së th× tiÕp tôc cËp
nhËt vµo sæ.

Cét 2:

Hä vµ tªn theo quyÕt ®Þnh cai nghiÖn t¹i gia ®×nh, céng ®ång. PhÝa d-íi ghi ngµy ®-a vµo sæ theo dâi, ví dụ:
NguyÔn V¨n A
(1/1/2011)

Huúnh ThÞ B
(6/5/2011)
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Cét 3:

Sè chøng minh nh©n d©n, ngµy cÊp, n¬i cÊp.

Cét 4:

N¨m sinh.

Cét 5:

Giíi tÝnh: Nam hoÆc n÷.

Cét 6:

§Þa chØ theo quyÕt ®Þnh cai nghiÖn t¹i c¬ së.

Cét 7:

Líp häc cao nhÊt ®· ®¹t ®-îc. VÝ dô: Líp 7/10 (hÖ 10 n¨m), 9/12 (hÖ 12 n¨m) hoÆc cao ®¼ng, ®¹i häc... NÕu kh«ng biÕt
ch÷ ghi “kh«ng biÕt ch÷”.

Cét 8:

NghÒ nghiÖp hiÖn nay. VÝ dô: Lµm ruéng, b¸n hµng, c«ng nh©n... hoÆc “kh«ng cã nghÒ”. PhÝa d-íi ghi t×nh tr¹ng viÖc
lµm (kh«ng cã viÖc lµm, cã viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh, cã viÖc lµm æn ®Þnh).

Cét 9:

T×nh tr¹ng h«n nh©n: Ch-a kÕt h«n, ®· cã gia ®×nh, li dÞ, gãa.

Cét 10: T×nh tr¹ng søc kháe khi vµo c¬ së cai nghiÖn vµ cËp nhËt trong thêi gian t¹i c¬ së: søc kháe b×nh th-êng hay cã bÖnh g×
th× ghi cô thÓ.
Cét 11: Sè tiÒn ¸n, tiÒn sù.

Cét 12: N¨m b¾t ®Çu sö dông ma tóy.
Cét 13: Lo¹i ma tuý sö dông chñ yÕu (nÕu dïng th-êng xuyªn nhiÒu h¬n mét lo¹i ma tuý th× ghi tÊt c¶ c¸c lo¹i ma tóy th-êng
xuyªn sö dông).
Cét 14: H×nh thøc sö dông ma tuý chñ yÕu (nÕu sö dông th-êng xuyªn h¬n mét h×nh thøc th× ghi tÊt c¶ c¸c h×nh thøc th-êng
xuyªn sö dông).
Cét 15: Sè lÇn ®· ®i cai nghiÖn b¾t buéc t¹i c¸c c¬ së cai nghiÖn tËp trung tr-íc ®©y.
Cét 16: Sè lÇn ®· cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång tr-íc ®©y.
Cét 17: Sè lÇn ®· cai nghiÖn theo c¸c h×nh thøc kh¸c tr-íc ®©y.
Cét 18: Sè, ngµy, th¸ng, n¨m ban hµnh quyÕt ®Þnh cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i c¬ së kú nµy/thêi gian cai nghiÖn theo quyÕt ®Þnh.
Cét 19: Tr×nh ®é v¨n hãa ®-îc häc t¹i c¬ së (líp häc)/ ngµy b¾t ®Çu häc, ngµy hoµn thµnh khãa häc.
976

Cét 20: Ghi tªn nghÒ ®-îc häc t¹i c¬ së kú nµy/ ngµy b¾t ®Çu häc, ngµy hoµn thµnh khãa häc.
Cét 21: Ghi tªn viÖc lµm ®-îc bè trÝ lao ®éng s¶n xuÊt cã thu nhËp/ ngµy b¾t ®Çu lµm viÖc.
Cét 22: Ghi c¸c hç trî kh¸c, vÝ dô: Trî gióp ph¸p lý…
Cét 23: Ghi nh÷ng biÕn ®éng ®i, ®Õn cña cña ®èi t-îng nh-: BÞ chÕt, ®i tï, chuyÓn ®i n¬i kh¸c.
Cét 24: Ghi số, ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành cai nghiện tự nguyện tại cơ sở.
Cột 25: Ghi chó nh÷ng ®iÒu cÇn gi¶i thÝch cô thÓ thªm.

3. VÝ dô ghi sæ
STT

Họ và tên/Ngày vào sổ

Chứng minh nhân
dân (Số, ngày cấp,
nơi cấp)

Năm
sinh

Giới tính

Địa chỉ

Trình
độ văn
hóa

Nghề nghiệp/Tình
trạng việc làm

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Nguyễn Văn A
25/4/2011

01961255

1975

Nam

125 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mù chữ

Không có nghề/Không
có việc làm

Tình trạng
hôn nhân

Tình
Tiền
trạng sức án, tiền
khỏe
sự

9
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Độc thân

10

Năm bắt Loại ma Hình thức
đầu sử
túy sử
sử dụng
dụng dụng chủ ma túy
ma túy
yếu
chủ yếu

11

Lao,
3 tiền
Viêm gan sự, 1
B (20/9) tiền án

12

13

14

2006

Heroin

Tiêm
chích

Số lần đã cai nghiện
Cai bắt
buộc tại
trung tâm
15

1

Cai bắt
Các hình
buộc tại
thức cai
cộng đồng nghiện khác
16
17

1

Hç trî gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi t¹i cơ sở
Häc văn hóa (lớp
học/ ngày bắt đầu
học/ ngày hoàn
thành khóa học)
19

Học nghề (nghề
Giải quyết việc
Hỗ trợ khác (pháp Biến động (đi- đến,
được học/ngày bắt làm (việc làm được
chết…)
lý, y tế, gia đình,
đầu học/ngày hoàn sắp xếp/ngày bắt
chỗ ở…)
thành khóa học)
đầu đi làm)
20
21
22
23

Xóa mù chữ (1/6)

Làm nấm (15/7)

Làm nấm,
500.000 ®ång
(1/6)

Trợ giúp pháp lý
về thừa kế (30/8)

Trở về địa
phương
(26/10/2011)

Số, ngày, tháng, năm ban hành
quyết định cai nghiện tự
nguyện tại cơ sở kỳ này/ thời
hạn cai nghiện theo quyết định
18

Bắt buộc

2

Hoàn thành cai
nghiện (số, ngày
cấp Giấy chứng
nhận)

Ghi chú

24

25

QĐ số 65/QĐ-TT
ngày 25/10/2011

Ban hành theo Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH
ngày 23/3/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sæ qu¶n lý ng-êi SAU cai nghiÖn ma tóy t¹i c¬ së QU¶N Lý SAU cai nghiÖn
MÃ HIỆU: Sổ 08-SCN
NĂM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUYỂN SỐ ………………
978

ĐƠN VỊ LẬP SỔ:

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

NGƢỜI LẬP SỔ

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

SỔ QUẢN LÝ NGƢỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN

TT

1
1

2
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3

Họ và tên/ngày vào
sổ

Chứng minh
nhân dân (số,
ngày cấp, nơi
cấp)

Năm
sinh

Giới
tính

Địa chỉ

2

3

4

5

6

Nghề
Trình
nghiệp/Tình
độ văn
trạng việc
hóa
làm
7

8

Tình
trạng
hôn
nhân
9

Năm
Hình
Tình
Loại ma
Tiền bắt đầu
thức sử
trạng
túy sử
án, tiền sử
dụng ma
sức
dụng chủ
sự
dụng
túy chủ
khỏe
yếu
ma túy
yếu
10
11
12
13
14

Mã hiệu: Sổ 08-SCN
Số lần đã cai nghiện
Cai bắt
buộc tại
Trung
tâm
15
1
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2

3

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội
Số, ngày, tháng, năm
Học nghề
Tổ chức lao
ban hành quyết định Học văn hóa
Cai bắt Các hình cai nghiện tự nguyện (lớp học/ngày (nghề được động sản xuất có
buộc tại thức cai tại cơ sở kỳ này/thời
bắt đầu
học/ngày bắt thu nhập (việc
Hỗ trợ khác
cộng
nghiện hạn cai nghiện theo học/ngày hoàn đầu học/ngày làm được sắp
thành khóa
hoàn thành
xếp/ngày bắt
đồng
khác
quyết định
học)
khóa học)
đầu đi làm
16
17
18
19
20
21
22

Hoàn thành
Biến động
cai nghiện
(đi - đến, (số, ngày cấp
chết….)
giấy chứng
nhận)
23

24

Ghi chú

25

HƢỚNG DẪN CÁCH GHI
SỐ QUẢN LÝ NGƢỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CƠ SỞ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN
(Mã hiệu: 08-SCN)
I. §¬n vÞ lËp sæ: Các cơ sở quản lý sau cai nghiện, hoạt động theo quy định tại Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau
cai nghiện ma túy.
II. §èi t-îng ghi sæ: Người đang thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy theo
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định tại Nghị định 135/2004/NĐ-CP.
III. Thêi gian më sæ: Theo n¨m.
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Ngµy më sæ: Ngµy 1 th¸ng 1 hµng n¨m.
Ngµy kho¸ sæ: Ngµy 31 tháng 12 hµng n¨m.
Khi më sæ ng-êi lËp sæ ph¶i ký, ghi râ hä tªn. Gi¸m ®èc c¬ së ph¶i ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu.
Tïy theo t×nh h×nh, sè l-îng ng-êi cai nghiÖn t¹i c¬ së, mçi n¨m mçi c¬ së cã thÓ mở nhiều quyÓn.
IV. C¸ch ghi sæ:
1. H-íng dÉn chung:
- Sæ ®-îc thiÕt kÕ gåm 25 cét. Theo thiÕt kÕ mÉu, mçi trang cËp nhËt th«ng tin cña 3 ®èi t-îng. Tïy theo thùc tÕ ph¸t sinh
t¹i ®Þa ph-¬ng cã thÓ sè ®èi t-îng t¹i mçi trang ghi Ýt hoÆc nhiÒu h¬n.
- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát sinh của người cai nghiện vào sổ. Khi cËp nhËt
th«ng tin th× cÇn ghi c¶ ngµy phát sinh thông tin trong dÊu ngoÆc ®¬n. VÝ dô: ¤ng NguyÔn V¨n A ®-îc ®-a vµo sæ qu¶n lý ngµy
25/4/2011. T¹i thêi ®iÓm ®ã «ng A cã tr×nh ®é v¨n hãa kh«ng biÕt ch÷. Khi vào sæ ngµy 25/4 ghi tr×nh ®é häc vÊn cña «ng A lµ

kh«ng biÕt ch÷. Ngµy 15/12 «ng A ®-îc hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh xãa mï ch÷. Khi cËp nhËp th«ng tin về trình độ học vấn của
ông A thì ghi như sau: Xóa mù chữ (15/12).
2. H-íng dÉn cô thÓ néi dung tõng cét:
Cét 1:

Sè thø tù cña ®èi t-îng ®-îc ghi sæ, b¾t ®Çu lµ ng-êi ®ang ®-îc qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i c¬ së t¹i thêi ®iÓm më sæ.
Ng-êi ®ang trong danh s¸ch qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i c¬ së khi khãa sæ cña n¨m tr-íc (ngµy 31/12) sÏ ®-îc chuyÓn
sang danh s¸ch qu¶n lý cña n¨m kÕ tiÕp (ngµy 1/1). Trong n¨m cã ph¸t sinh ng-êi qu¶n lý cai nghiÖn t¹i c¬ së th× tiÕp
tôc cËp nhËt vµo sæ.

Cét 2:

Hä vµ tªn theo quyÕt ®Þnh cai nghiÖn t¹i gia ®×nh, céng ®ång. PhÝa d-íi ghi ngµy ®-a vµo sæ theo dâi, ví dụ:
NguyÔn V¨n A
(1/1/2011)

Huúnh ThÞ B
(6/5/2011)
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Cét 3:

Sè chøng minh nh©n d©n, ngµy cÊp, n¬i cÊp.

Cét 4:

N¨m sinh cña ®èi t-îng.

Cét 5:

Giíi tÝnh: Nam hoÆc n÷.

Cét 6:

§Þa chØ theo quyÕt ®Þnh cai nghiÖn t¹i c¬ së.

Cét 7:

Líp häc cao nhÊt ®· ®¹t ®-îc. VÝ dô: Líp 7/10 (hÖ 10 n¨m), 9/12 (hÖ 12 n¨m) hoÆc cao ®¼ng, ®¹i häc... NÕu kh«ng biÕt
ch÷ ghi “kh«ng biÕt ch÷”.

Cét 8:

NghÒ nghiÖp hiÖn nay. VÝ dô: Lµm ruéng, b¸n hµng, c«ng nh©n... hoÆc “kh«ng cã nghÒ”. PhÝa díi ghi t×nh tr¹ng viÖc
lµm (kh«ng cã viÖc lµm, cã viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh, cã viÖc lµm æn ®Þnh).

Cét 9:

T×nh tr¹ng h«n nh©n: Ch-a kÕt h«n, ®· cã gia ®×nh, li dÞ, gãa.

Cét 10: T×nh tr¹ng søc kháe khi vµo c¬ së cai nghiÖn vµ cËp nhËt trong thêi gian t¹i c¬ së: Søc kháe b×nh th-êng hay cã bÖnh g×
th× ghi cô thÓ.
Cét 11: Sè tiÒn ¸n, tiÒn sù.

Cét 12: N¨m b¾t ®Çu sö dông ma tóy.
Cét 13: Lo¹i ma tuý sö dông chñ yÕu (nÕu dïng th-êng xuyªn nhiÒu h¬n mét lo¹i ma tuý th× ghi tÊt c¶ c¸c lo¹i ma tóy th-êng
xuyªn sö dông).
Cét 14: H×nh thøc sö dông ma tuý chñ yÕu (nÕu sö dông th-êng xuyªn h¬n mét h×nh thøc th× ghi tÊt c¶ c¸c h×nh thøc th-êng
xuyªn sö dông).
Cét 15: Sè lÇn ®· ®i cai nghiÖn b¾t buéc t¹i c¸c c¬ së cai nghiÖn tËp trung tr-íc ®©y.
Cét 16: Sè lÇn ®· cai nghiÖn b¾t buéc t¹i céng ®ång tr-íc ®©y.
Cét 17: Sè lÇn ®· cai nghiÖn theo c¸c h×nh thøc kh¸c tr-íc ®©y.
Cét 18: Sè, ngµy, th¸ng, n¨m ban hµnh, ng-êi ban hµnh quyÕt ®Þnh qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i c¬ së kú nµy/thêi gian cai nghiÖn
theo quyÕt ®Þnh.
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Cét 19: Tr×nh ®é v¨n hãa ®-îc häc t¹i c¬ së (líp häc)/ ngµy b¾t ®Çu häc, ngµy hoµn thµnh khãa häc.
Cét 20: Ghi tªn nghÒ ®-îc häc t¹i c¬ së kú nµy/ ngµy b¾t ®Çu häc, ngµy hoµn thµnh khãa häc.
Cét 21: Ghi tªn viÖc lµm ®-îc bè trÝ lao ®éng s¶n xuÊt cã thu nhËp/ ngµy b¾t ®Çu lµm viÖc.
Cét 22: Ghi c¸c hç trî kh¸c, vÝ dô: Trî gióp ph¸p lý…
Cét 23: Ghi nh÷ng biÕn ®éng ®i, ®Õn cña cña ®èi t-îng nh-: BÞ chÕt, ®i tï, chuyÓn ®i n¬i kh¸c.
Cét 24: Ghi số, ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian quản lý sau cai nghiện tại cơ sở.
Cột 25: Ghi chó nh÷ng ®iÒu cÇn gi¶i thÝch cô thÓ thªm.

Công ty
kinh doanh
quốc tế

3. VÝ dô ghi sæ
STT

Họ và tên/Ngày vào sổ

Chứng minh nhân
dân (Số, ngày cấp,
nơi cấp)

Năm
sinh

Giới tính

Địa chỉ

Trình
độ văn
hóa

Nghề nghiệp/Tình
trạng việc làm

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Nguyễn Văn A
25/4/2011

01961255

1975

Nam

125 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mù chữ

Không có nghề/Không
có việc làm

Tình trạng
hôn nhân

Tình
Tiền
trạng sức án, tiền
khỏe
sự

9
984

Độc thân

10

Năm bắt Loại ma Hình thức
đầu sử
túy sử
sử dụng
dụng dụng chủ ma túy
ma túy
yếu
chủ yếu

11

Lao,
3 tiền
Viêm gan sự, 1
B (20/9) tiền án

12

13

14

2006

Heroin

Tiêm
chích

Số lần đã cai nghiện
Cai bắt
buộc tại
trung tâm
15

1

Cai bắt
Các hình
buộc tại
thức cai
cộng đồng nghiện khác
16
17

1

Học nghề (nghề
Giải quyết việc
Hỗ trợ khác (pháp
được học/ngày bắt làm (việc làm được
lý, y tế, gia đình,
đầu học/ngày hoàn sắp xếp/ngày bắt
chỗ ở…)
thành khóa học)
đầu đi làm)
20
21
22

Xóa mù chữ (1/6)

Làm nấm (15/7)

Làm nấm,
500.000 ®ång
(1/6)

Trợ giúp pháp lý
về thừa kế (30/8)

18

Bắt buộc

2

Hç trî gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi t¹i cơ sở
Häc văn hóa (lớp
học/ ngày bắt đầu
học/ ngày hoàn
thành khóa học)
19

Số, ngày, tháng, năm ban hành
quyết định cai nghiện tự
nguyện tại cơ sở kỳ này/ thời
hạn cai nghiện theo quyết định

Hoàn thành cai
nghiện (số, ngày
cấp Giấy chứng
nhận)

Ghi chú

23

24

25

Trở về địa
phương
(26/10/2011)

QĐ số 65/QĐ-TT
ngày 25/10/2011

Biến động (đi đến, chết…)

