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Kỳ Thư, ngày 30 tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại gia đình 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Xét đề nghị của Trưởng Công an xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Áp dụng biện pháp giáo dục tại gia đình đối với người có tên sau: 

Họ và tên: VÕ VIỆT ANH                 Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 05/06/2005                Quốc tịch: Việt Nam 

Số CCCD: 042205011709; ngày cấp:11/8/2021;  

nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH. 

Quê quán: Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Nơi thường trú: Thôn Hòa Bình, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Chỗ ở hiện nay: Thôn Hòa Bình, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 11/12 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; nơi làm việc: Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh. 

Lý do đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại gia đình: 

(Ghi rõ hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi vi phạm; điều, khoản văn bản quy phạm pháp 

luật được áp dụng) 

+ Trần Hoài Nam là một đối tượng nghiện ma túy. 

+ Ngày 26/05/2022, Việt Anh đã thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy, vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 23 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.  

+ Ngày 27/05/2022, Công an xã Kỳ Thư đưa Võ Việt Anh đến Trung tâm 

chữa bệnh giáo dục lao động xã hội của Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh 

Hà Tĩnh để xác định tình trạng nghiện ma túy của đối tượng, được kết quả: Trần 

Hoài Nam dương tính với chất ma túy dạng Cần sa (THC).   

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại gia đình là 06 tháng đến một 

năm kể từ ngày 30 / 05 /2022. 



 Điều 2. Giao cho:  

- Bà Võ Thị Minh (mẹ của Anh) có trách nhiệm phối hợp quản lý và giáo 

dục người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại gia đình có tên nêu tại Điều 1 Quyết 

định này. 

 Điều 3. Người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại gia đình có tên nêu tại 

Điều 1 Quyết định này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính về Quyết 

định này theo quy định của pháp luật. 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

 Điều 5. Trưởng Công an
 
xã Kỳ Thư và những người có tên tại Điều 1, 

Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Thường trực HĐND; 

- Công chức tư pháp - hộ tịch; 

- Gia đình người có tên tại Điều 1; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

               CHỦ TỊCH 

 

 

 

              Phan Văn Thiền 
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