
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ 

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 

 SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ  

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 
 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

STT Tên thủ tục hành 
Thời hạn giải 

quyết  

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 
Cấp giấy phép hoạt động cai 

nghiện ma túy tự nguyện 

15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công,  XTĐT  và 

HTDN tỉnh. 

Không 

- Luật Phòng, chống ma túy 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, 

Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện 

ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 

2 
Cấp lại giấy phép hoạt động cai 

nghiện ma túy tự nguyện 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công,  XTĐT  và 

HTDN tỉnh. 

Không 
- Luật Phòng, chống ma túy 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

3 
Thu hồi giấy phép hoạt động cai 

nghiện ma túy tự nguyện 

02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công,  XTĐT  và 

HTDN tỉnh. 

Không 
- Luật Phòng, chống ma túy 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

 



2 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

STT Tên thủ tục hành 
Thời hạn 

giải quyết  

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Bộ phận Một cửa 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

Không 
- Luật Phòng, chống ma túy 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP  

2 

Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp 

dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Bộ phận Một cửa 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

Không 
- Luật Phòng, chống ma túy 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

3 

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự 

nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công 

lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 

cộng đồng. 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Bộ phận Một cửa 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

Không 
- Luật Phòng, chống ma túy 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

STT Tên thủ tục hành 
Thời hạn 

giải quyết  

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 
Đăng ký cai nghiện ma túy tự 

nguyện 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận Một cửa Ủy ban 

nhân dân cấp xã 
Không Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành
1
 Căn cứ pháp lý 

1 1.003521.000.00.00.H40 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

 

                                                 
1
 Quyết định 3088/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Nam Định 
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