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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 QUẬN LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG
Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:
1. Thẩm phán: Bà Phạm Thanh Thủy
2. Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Kim Trinh
Ngày 06 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu - TP. Đà
Nẵng 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: 30/QĐ-TA ngày 20
tháng 6 năm 2017; Thông báo về việc hoãn phiên họp số 02/TB.TA ngày 29.6.2017 và
thông báo về việc thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý
hành chính số 30/TB-TLHS ngày 16.6.2017 đối với:
Đối với: Hoàng Văn L. Giới tính: Nam
Sinh ngày 02 tháng 06 năm 1995
CMND số: 201714387 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 25.10.2012
Dân tộc: kinh, Tôn giáo: không, Nghề nghiệp: thợ cơ khí
Nguyên quán: phường HB, quận L, TP Đà Nẵng
Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: tổ 21, phường HB, quận L, Tp Đà Nẵng.
Con ông: Hoàng Văn L1 (1972) và bà: Trương Thị P (1973)
Tiền án: chưa xác định;
Tiền sự:
-Ngày 23.6.2015 bị Công an phường HB, quận L xử phạt hành chính về hành vi
sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 750.000 đồng theo Quyết định số 14/QĐXPVPHC
- Ngày 16.9.2015 bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thời hạn 03 tháng
kể từ ngày 16.9.2015 đến ngày 16.12.2015 theo Quyết định số 574/QĐ-UBND của Chủ
tịch UBND phường HB. Ngày 18.12.2015 chấp hành xong thời hạn giáo dục tại xã
phường theo giấy chứng nhận số 697/GCN-UBND của Chủ tịch UBND phường HB
Vắng mặt tại phiên họp.
Có sự tham gia của:
1.Đại diện cơ quan đề nghị: Bà Nguyễn Thị Thanh - Chức vụ: Trưởng phòng
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
2.Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu: Bà Nguyễn Thị Thanh Luận
- Chức vụ: Kiểm sát viên.
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NHẬN THẤY:
Hoàng Văn L khai nhận vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 6 năm 2017,
Lý sử dụng ma túy với một người bạn tên Phúc (ở đường NV, phường HB) và 05 người
bạn của P trong đó có một người tên T trú tại HL, HV, TP Đà Nẵng sử dụng ma túy tại
quan karaoke New Century trên đường NV, phường HB, quận L, TP Đà Nẵng, sử dụng
ma túy tổng hợp là hàng đá, ma túy có được do một người bạn tên Phúc cung cấp, hình
thức sử dụng là hút.
Ngày 08.6.2017 Công an phường HB phát hiện mời về làm việc, lập hồ sơ kiểm
tra thử test, kết quả dương tính với chất ma túy tổng hợp (hàng đá). Bản thân Hoàng
Văn L cũng công nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình, hình thức sử
dụng là hút.
Hoàng Văn L có 02 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cụ thể:
-Ngày 23.6.2015 bị Công an phường HB, quận L xử phạt hành chính về hành vi
sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 750.000 đồng theo Quyết định số 14/QĐXPVPHC
- Ngày 16.9.2015 bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thời hạn 03 tháng
kể từ ngày 16.9.2015 đến ngày 16.12.2015 theo Quyết định số 574/QĐ-UBND của Chủ
tịch UBND phường HB. Ngày 18.12.2015 chấp hành xong thời hạn giáo dục tại xã
phường theo giấy chứng nhận số 697/GCN-UBND của Chủ tịch UBND phường HB.
- Ngày 08.6.2017 Công an phường HB đã giúp Chủ tịch UBND phường HB thu
thập các tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc đối với Hoàng Văn L.
- Ngày 12.6.2017 UBND phường HB có tờ trình gửi Phòng Lao động thương
binh xã hội quận Liên Chiểu đề nghị kiểm tra tính pháp lý về việc áp dụng biện pháp
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Hoàng Văn L.
Ý kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Liên Chiểu:
Đề nghị Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cở sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng
đối với Hoàng Văn L là 12-15 tháng.
Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu: Tòa án nhân dân
quận Liên Chiểu đã tuân thủ theo đúng quy định của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem
xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; đảm bảo
cho người tham gia phiên họp thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định. Thống nhất
với đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Liên Chiểu về việc đề
nghị Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cở sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng
đối với Hoàng Văn L là 12 - 15 tháng.
Tại phiên họp người bị đề nghị Hoàng Văn L vắng mặt không có lý do lần thứ
hai.
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XÉT THẤY:
Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử
lý hành chính; sau khi nghe ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị, đại diện Viện kiểm sát
nhân dân quận Liên Chiểu có đủ căn cứ để xác định:
Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc đối với Hoàng Văn L được lập đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại các Điều 6, 95,
96, 103 và 104 Luật xử lý vi phạm hành chính;
Ngày 08.6.2017, Công an phường HB, quận L tiến hành kiểm tra thử test đối với
Hoàng Văn Lý, kết quả: dương tính với ma túy tổng hợp (hàng đá) nên tiến hành lập
biên bản vi phạm hành chính đối với Hoàng Văn L về việc sử dụng trái phép chất ma
túy, hình thức sử dụng là hút, bản thân Hoàng Văn L đã công nhận hành vi sử dụng trái
phép chất ma túy của mình. Hoàng Văn L sử dụng ma túy lần đầu vào năm 2015, loại
ma túy tổng hợp là hàng đá.
Hoàng Văn L đã có 02 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy
nhiên, Hoàng Văn L lại tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy (hàng đá). Nên lần sử
dụng này của đối tượng thuộc trường hợp tái phạm, theo quy định tại khoản 1 Điều 10
Luật xử lý vi phạm hành chính.
Hoàng Văn L là người có năng lực trách nhiệm hành chính, nhận thức rõ tác hại
của ma túy đối với bản thân và cộng đồng và hành vi sử dụng ma túy trái phép là vi
phạm các quy định của pháp luật về trật tự quản lý hành chính nhà nước nhưng vẫn cố ý
sử dụng. Do vậy, chấp nhận đề nghị của đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội quận Liên Chiểu về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai
nghiện bắt buộc đối với Hoàng Văn L với thời hạn 12 - 15 tháng.
Trong quá trình lập hồ sơ, Hoàng Văn L tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi.
Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành
chính đã được xem xét khi quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ
sở cai nghiện bắt buộc đối với Hoàng Văn L.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với
ông Hoàng Văn L.
2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 15 (mười lăm) tháng, kể
từ ngày Hoàng Văn L bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nơi chấp hành
biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà
Nẵng - Địa chỉ: Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng.
3. Ông Hoàng Văn L có quyền khiếu nại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được quyết định của Tòa án (hoặc quyết định được niêm yết ).
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Phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận Liên Chiểu có quyền kiến nghị,
Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu có quyền kháng nghị quyết định trong thời hạn
03 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.
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 quận
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
THẨM PHÁN

Nơi nhận:
- VKSND Q.Liên Chiểu;
- Công an quận Liên Chiểu:
- Phòng LĐ-TBXH Q. Liên Chiểu;
- UBND phường HB;
- Cở sở XH Bầu Bàng TPĐN;
- Người bị đề nghị;
- Lưu hồ sơ.

Phạm Thanh Thủy
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