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QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:
1. Thẩm phán chủ trì phiên họp: Ông Nguyễn Thanh Hải.
2. Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Yến
Ngày 25 tháng 09 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố
Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định
mở phiên họp số: 21/QĐ-TA ngày 17 tháng 09 năm 2018, đối với:
Người bị đề nghị : Võ Duy B
Sinh ngày: 10/08/1992.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Tổ 4, khu C, phường P, thành
phố U, tỉnh Quảng Ninh.
Nghề nghiệp: Lao động tự do.
Con ông: Võ Văn V( đã chết) ; Con bà: Vũ Thị L
Nhân thân:
- Ngày 09/01/2014 Võ Duy B bị Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xử phạt
2 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc đến ngày 31/08/2015 trở về địa phương.
- Ngày 23/03/2011 cai nghiện bắt buộc tại trung tâm giáo dục lao động và
xã hội tỉnh Quảng Ninh tại Vũ Oai, Hoành Bồ, Quảng Ninh ( nay là Cơ sở cai
nghiện ma tuý tỉnh Quảng Ninh) đến ngày 06/02/2013 trở về địa phương.
Vắng mặt tại phiên họp.
Có sự tham gia của:
1. Đại diện cơ quan đề nghị:Ông Dương Xuân Thưởng – Chuyên viên
phòng lao động thương binh và xã hội thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh:
Bà Lê Thị Nhung- Kiểm sát viên.
NHẬN THẤY:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện
pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người bị đề nghị Võ
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Duy B có hành vi vi phạm như sau: Võ Duy B sử dụng ma tuý đá từ đầu năm
2014. Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Võ Duy B bị Uỷ ban nhân dân phường P ,
thành phố U, tỉnh Quảng Ninh áp dụng biện pháp giáo dục tại phường với lý do
nghiện ma tuý loại đá (methamphetamine) với thời hạn 03 tháng kể từ ngày 24
tháng 01 năm 2018 đến ngày 25 tháng 04 năm 2018. Trong thời gian giáo dục
tại địa phương, Võ Duy B vẫn tiếp tục sử dụng chất ma tuý, lần sử dụng gần
nhất là ngày 26 tháng 8 năm 2018. Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Võ Duy B được
đưa đi xét nghiệm nước tiểu tại Trung tâm y tế thành phố Uông Bí, kết quả xét
nghiệm dương tính với ma tuý loại amphetamin; ma tuý loại Methamphetamine
và ma tuý loại MDMA.
Đại diện Phòng lao động thương binh và xã hội thành phố Uông Bí đề
nghị Tòa án ra quyết định bắt buộc cai nghiện đối với anh: Võ Duy B tại Cơ sở
cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh với thời hạn từ 12 đến 15 tháng.
Tại phiên họp đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí phát
biểu ý kiến: Nhất trí với đề nghị của Phòng lao động thương binh và xã hội
thành phố Uông Bí; hồ sơ lập đảm bảo về trình tự, thủ tục theo luật định, đề nghị
Tòa án ra quyết định bắt buộc cai nghiện đối với anh: Võ Duy B tại Cơ sở cai
nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh với thời hạn từ 15 đến 18 tháng.
XÉT THẤY:

Về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị: Đảm bảo đầy đủ tài liệu cần thiết và
được lập đúng theo trình tự, thủ tục quy định tại các điều 103 và 104 của Luật
xử lý vi phạm hành chính; hành vi vi phạm của người bị đề nghị đảm bảo còn
thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính quy định tại điểm đ khoản 2 Điều
6 của Luật xử lý vi phạm hành chính.
Về đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc của Phòng
lao động thương binh và xã hội thành phố Uông Bí:
Anh Võ Duy B là người nghiện ma túy từ năm 2014, đã được áp dụng biện
pháp giáo dục tại phường nơi cư trú 03 (ba) tháng. Hết thời gian này nhưng vẫn
nghiện ma túy và đã có hành vi sử dụng ma túy trái phép, chưa đến mức truy
cứu trách nhiệm hình sự.
Nhằm giúp cho anh Võ Duy B được sử dụng thuốc điều trị cai nghiện ma
túy, được giáo dục, lao động, tái hòa nhập cộng đồng có hiệu quả, trở thành
người có ích cho gia đình, tránh những tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ gìn an ninh,
trật tự ở địa phương nên việc bắt buộc cai nghiện đối với anh Võ Duy B là cần
thiết và cần áp dụng. Vì vậy, đề nghị của Phòng lao động thương binh và xã hội
thành phố Uông Bí là có cơ sở, đảm bảo đúng quy định tại Điều 96 của Luật xử
lý vi phạm hành chính, được chấp nhận.
QUYẾT ĐỊNH:
Áp dụng : - Điều 95, khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính.
- Điều 22, 30, 31, 32 Pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét, quyết
định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.
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1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
đối với:
Anh Võ Duy B ; Sinh ngày: 10/08/1992.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Tổ 4, khu C, phường P, thành
phố U, tỉnh Quảng Ninh.
2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 15 (Mười lăm)
tháng, kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa
đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.
3. Anh Võ Duy B có quyền khiếu nại, Phòng lao động thương binh và xã
hội thành phố Uông Bí có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố
Uông Bí có quyền kháng nghị Quyết định này trong thời hạn 03 ngày làm việc,
kể từ ngày Tòa án công bố quyết định (ngày 25/9/2018).
4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị,
kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.
5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng lao động thương binh và xã hội
thành phố Uông Bí, Công an thành phố Uông Bí và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh
Quảng Ninh./.
THẨM PHÁN
Nơi nhận:
- Anh Võ Duy B;
- Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh;
- Trưởng Công an TP Uông Bí;
- Trưởng Phòng LĐTB&XH TP Uông Bí;
- VKSND TP Uông Bí;
- Lưu hồ sơ.

Nguyễn Thanh Hải
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