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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1141 /UBND

Thạch Hà, ngày24 tháng 6 năm 2022

V/v tăng cường quản lý người bệnh tâm
thần, người có biểu hiện “ngáo đá”

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Phòng, ngành: Lao động – Thương binh và Xã
hội, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Công an huyện, Viện
kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thời gian qua, tình trạng tội phạm do người có biểu hiện bệnh lý tâm thần,
đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện rối loạn thần cấp (đối tượng
“ngáo đá”) gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung và địa bàn huyện Thạch Hà
nói riêng đang diễn biến hết sức phức tạp, có xu hướng tăng cả về số vụ, số đối
tượng và tính chất, hậu quả với nhiều hành vi man rợ, nguy hiểm. Đặc biệt hiện
nay khi những người tâm thần dễ nảy sinh các hành vi vi phạm pháp luật đang
cùng chung sống trong cộng đồng dân cư, điều này gây ra sự bất an, lo lắng cho
người dân khi chưa kiểm soát được các đối tượng này. Việc người tâm thần, có
biểu hiện tâm thần không được chữa trị và quản lý, xử lý kịp thời luôn tiềm ẩn
nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đau thương, mất mát cho người dân.
Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 28 vụ việc (08 vụ
Giết người; 01 vụ Hiếp dâm trẻ em; 10 vụ Cố ý gây thương tích; 02 vụ Huỷ hoại
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; 02 vụ Trộm cắp tài sản; 05 vụ Gây rối trật tự)
công cộng do người mắc bệnh tâm thần, đối tượng “ngáo đá” gây ra, làm 04
người chết, 17 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 34,4 triệu đồng. Đặc
biệt các hành vi giết người có những diễn biến phức tạp, gây ra các vụ án thảm
khốc, với tính chất dã man như: dùng dao mẹo chém nhiều nhát vào vùng đầu,
bóp cổ sau đó dùng dao cứa vào vùng cổ,…gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
và ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình ANTT, điển hình như:
Ngày 25/3/2022, Phạm Thị Thu Hiền và bà Lê Thị Hương, sinh năm 1958,
trú tại thôn 4, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (là mẹ đẻ của Hiền)
đang ở nhà bà Hương thì Hiền lấy búa đinh trong nhà đập nhiều phát (khoảng
10 phát) vào vùng trán, vùng miệng bà Hương khiến bà Hương tử vong. Sau đó,
Hiền dùng dao chặt đứt hai tay, hai chân và đầu của bà Hương bỏ vào chậu
nhựa màu đen ở khu vực nhà bếp. Phạm Thị Thu Hiền là người bị tâm thần.
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Ngày 25/4/2022, Đàm Minh Quang, sinh năm 2000, trú tại thôn Đại Hải,
xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang ngồi uống bia cùng Trần Văn
Mạnh, sinh năm 1984 (trú cùng thôn Đại Hải) thì xảy ra mâu thuẫn xích mích,
Sau đó Quang dùng ống tuýp sắt ở đầu không có mối hàn đánh nhiều phát lên
đầu, thân người và chân của Mạnh khiến cho Trần Văn Mạnh bị dập não, gãy
cung gò má thái dương trái, vỡ xương trán, vết thương vùng đỉnh thái dương
phải, mạng sườn trái, gãy xương cẳng chân trái, vết thương cẳng chân trái với tỉ
lệ thương tích là 56%. Đàm Minh Quang là đối tượng sử dụng ma tuý có biểu
hiện loạn thần, “ngáo đá”.
Để tăng cường quản lý, phòng ngừa người mắc bệnh tâm thần, đối tượng
“ngáo đá” thực hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội, UBND huyện yêu cầu:
1. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội
- Tiếp tục chủ trì tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 153/KHUBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình trợ giúp xã
hội và phục hồi chức năng do người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm
trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn Hà Tĩnh.
- Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp, thống kê số
lượng người có biểu hiện bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm thần trên địa bàn
toàn huyện, tham mưu thực hiện các chính sách phù hợp đối với người bệnh.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện và các địa
phương có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các
ngành và toàn xã hội về bệnh tâm thần và công tác trợ giúp, chăm sóc, phục hồi
chức năng với từng nhóm đối tượng, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trợ
giúp kinh phí và hiện vật phục vụ chăm sóc đối tượng; tiếp nhận, sử dụng các
nguồn trợ giúp hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành để nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho đối tượng.
- Phối hợp với UBND cấp xã có giải pháp đưa người mắc bệnh tâm thần
có hoàn cảnh khó khăn, bỏ nhà đi lang thang, không có thân nhân, có hành vi
nguy hiểm cho xã hội vào cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, điều trị.
2. Trung tâm Y tế
- Tăng cường thực hiện hoạt động hỗ trợ y tế, khám, điều trị, phục hồi
chức năng cho người bệnh tâm thần;
- Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến xã trong việc
chẩn đoán, phát hiện sớm người rối loạn sức khỏe tâm thần để chuyển người
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bệnh đến cơ sở điều trị đúng chuyên khoa; hướng dẫn chăm sóc, điều trị, phục
hồi chức năng cho người tâm thần và gia đình đưa người tâm thần đến khám
định kỳ và cấp thuốc cho bệnh nhân.
3. Phòng Y tế
- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường thanh tra,
kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cấp hồ sơ bệnh án, cấp giấy chứng nhận tâm
thần bảo đảm khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật nhằm chủ
động phòng ngừa các hoạt động tiêu cực, lợi dụng hồ sơ bệnh án, giấy chứng
nhận tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự.
- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Y tế tham mưu tổ chức
bồi dưỡng, bố trí cán bộ y tế, trang thiết bị phù hợp cho các cơ sở y tế để đảm
bảo thực hiện việc xác định tình trạng nghiện theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo các trạm y tế cấp xã hỗ trợ, phối hợp lực lượng Công an trong
việc tổ chức xét nghiệm ma túy cho các đối tượng bị bắt giữ, đặc biệt là các đối
tượng “ngáo đá” có biểu hiện chống đối, nguy hiểm khi có đề nghị.
4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông
Phối hợp Công an huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình,
cộng đồng và toàn xã hội trong việc quản lý, giám sát, trợ giúp xã hội cho người
bệnh tâm thần, không xa lánh, phân biệt đối xử đối với người bệnh tâm thần và
gia đình họ; tuyên truyền nguyên nhân, hậu quả; hướng dẫn cách thức phát hiện,
nhận biết, phòng tránh và xử lý các tình huống người bệnh tâm thần, đối tượng
“ngáo đá” thực hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội.
5. Công an huyện
- Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn phối hợp với các cấp, các ngành
liên quan quản lý chặt chẽ người bệnh tâm thần, đối tượng “ngáo đá” tại cộng
đồng; ngăn chặn các đối tượng thực hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội.
- Đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, thực hiện có hiệu
quả các biện pháp phòng ngừa, làm giảm người nghiện ma túy. Tăng cường lập
hồ sơ áp dụng các biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc đối với các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp
có biểu hiện “ngáo đá” khi đủ điều kiện.
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- Tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng quy
định của pháp luật các vụ án, vụ việc do người bị bệnh tâm thần, đối tượng
“ngáo đá” gây ra.
6. UBND các xã, thị trấn
- Thường xuyên rà soát, phát hiện, thống kê, phân loại số người có biểu
hiện mắc các bệnh lý về tâm thần, người có tiền sử bệnh lý tâm thần hoặc có
bệnh án về tâm thần, đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” đang sinh sống tại gia
đình, cộng đồng từ đó chủ động tiến hành các biện pháp quản lý, hỗ trợ chăm
sóc, điều trị phù hợp
- Đối với những người bệnh tâm thần đang sinh sống với người thân, gia
đình, cần tiến hành giao trách nhiệm cho gia đình phải phối hợp chặt chẽ với
chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã, thị trấn để tổ chức chăm sóc,
quản lý, tránh gây kích động hoặc để người bệnh tiếp xúc với những công cụ có
khả năng gây sát thương; phối hợp với gia đình đưa người bệnh tâm thần định
kỳ đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế; kịp thời phát hiện các biểu hiện bất
thường để có biện pháp phòng ngừa, triệt tiêu nguy cơ phát sinh tội phạm; phân
công các cá nhân, tổ chức tham gia phối hợp để hỗ trợ chữa bệnh, điều trị, quản
lý tại gia đình, cộng đồng.
Đối với những người bệnh tâm thần có khả năng cao gây ra các hành vi
nguy hiểm cho xã hội hoặc những người bệnh mà người thân không có khả năng
quản lý, cần tuyên truyền, vận động gia đình tự nguyện đưa người bệnh vào các
cơ sở chữa bệnh, trung tâm bảo trợ xã hội để quản lý, điều trị tập trung.
- Chỉ đạo trạm y tế phối hợp với lực lượng Công an xã, thị trấn thường
xuyên tổ chức thăm khám, xác định tình trạng bệnh lý; đánh giá năng lực hành
vi của người nghi mắc bệnh tâm thần và mức độ ảnh hưởng về các triệu chứng
ảo giác, loạn thần của người sử dụng ma túy tổng hợp, từ đó áp dụng biện pháp
quản lý, chăm sóc, điều trị thích hợp.
- Huy động sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cộng
đồng dân cư quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh tâm thần, đối tượng “ngáo đá”
thuộc địa phương đang được quản lý, điều trị.
- Quan tâm thực hiện chính sách bảo trợ xã hội; giúp đỡ người bệnh tái
hòa nhập cộng đồng; thực hiện các quy trình chăm sóc, điều trị, hỗ trợ đối với
người tâm thần sinh sống tại cộng đồng; có giải pháp hỗ trợ gia đình có hoàn
cảnh khó khăn trong việc đưa người bệnh tâm thần đến các cơ sở y tế, trung tâm
bảo trợ xã hội để được chăm sóc, điều trị.
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7. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ
quan tố tụng cùng cấp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án do
người bệnh tâm thần gây án đảm bảo đúng chính sách và quy định của pháp luật;
xử lý nghiêm các vụ án do đối tượng “ngáo đá” gây ra để răn đe, phòng ngừa
chung trong xã hội.
- Tòa án nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan phối
hợp với lực lượng Công an và các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết
hồ sơ đề nghị đưa đối tượng “ngáo đá” vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo
dục bắt buộc, trường giáo dưỡng khi đủ các điều kiện theo quy định.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện
Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đẩy
mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng
và toàn xã hội, đồng thời vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia
phối hợp quản lý, trợ giúp xã hội, quan tâm chăm sóc, điều trị cho người bệnh
tâm thần, quản lý đối tượng “ngáo đá”.
Giao Công an huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Văn bản
này, định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện và các
cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT.
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