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KẾ HOẠCH 

Thực hiện xây dựng phường lành mạnh, không có tệ nạn ma tuý 

và công tác tác cai nghiện phục hồi năm 2022 
  
 

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND thành 

phố về Thực hiện xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma tuý và 

công tác tác cai nghiện phục hồi năm 2022; Chương trình, kế hoạch phòng, 

chống các tệ nạn xã hội và thực trạng về đối tượng nghiện ma tuý của địa 

phương; Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý xây dựng kế hoạch phòng, chống 

tệ nạn ma túy và công tác cai nghiện phục hồi năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động và của 

cộng đồng về tác hại của tệ nạn xã hội cũng như cách phòng, tránh hiệu quả.  

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các hoạt động 

phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc phối hợp đấu tranh phòng, chống tệ 

nạn ma tuý và cai nghiện cho người nghiện ma tuý . 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm, phát huy 

sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong công tác phòng, 

chống tệ nạn xã hội góp phần tạo môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, ổn 

định an ninh trật tự trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

- Kế hoạch phải được triển khai một cách đồng bộ, huy động được sự vào 

cuộc của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong công tác phòng, 

chống tệ nạn xã hội.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá theo thẩm quyền, công tác quản 

lý địa bàn và các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn 

xã hội.  

- Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội 

với nhiều hình thức, phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhân dân về tác hại 

nhiều mặt của tệ nạn ma tuý. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1.  Công tác chỉ đạo 
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- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện luật xử lý vi phạm 

hành chính sửa đổi; Luật phòng, chống ma túy, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của Thủ tướng 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. Phối hợp với các cấp, các ngành giữ vững các tổ 

dân phố không có ma túy, kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện ma túy mới, 

từng bước giảm tỷ lệ tái nghiện.  

- Xây dựng kế hoạch và các văn bản triển khai công tác phòng chống tệ 

nạn xã hội trên địa bàn, trên cơ sở thực tế để áp dụng các biện pháp cho phù hợp 

và hiệu quả. 

- Đăng ký tổ dân phố lành mạnh không có tệ nạn ma túy. 

2. Công tác tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 

luật về phòng, chống ma túy, kiến thức, kỹ năng cơ bản để phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội. Chú trọng công tác xây dựng gương điển hình, nêu gương 

người tốt, việc tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu 

quả. Đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Phát thanh, truyền hình trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, các video clip, tranh ảnh, băng rôn, khẩu hiệu, 

diễu hành, phát hành tờ rơi, tờ gấp, sách mỏng, pano áp phích... đặc biệt là vào 

những thời điểm: Hưởng ứng tháng hành động về phòng, chống ma túy (tháng 

6); ngày thế giới phòng, chống ma túy (26/6)….. 

  - Thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức cho phù hợp với từng 

nhóm đối tượng, địa bàn, thời điểm cụ thể; lồng ghép với các chương trình hoạt 

động tại địa phương, qua đó huy động sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, 

đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân vào các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư”; phong trào xây dựng gia đình văn hóa và các chương trình 

kinh tế - xã hội như giảm nghèo, lao động việc làm…  

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, hội nghị chuyên đề, hội nghị sơ 

kết, tổng kết mô hình can thiệp, giảm hại để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh 

và nhân rộng.  

- Tuyên truyền trên diện rộng, thuờng xuyên liên tục để tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ, tạo thành phong trào toàn dân tham gia phòng, chống bài trừ các 

tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác trên đia bàn toàn phường.  

3.  Công tác quản lý địa bàn 

- Tăng cường công tác rà soát, quản lý địa bàn; lập sổ theo dõi, hồ sơ quản 

lý đối tượng, nắm chắc tình hình về tệ nạn xã hội trên địa bàn. Phối hợp tổ chức 

thực hiện các đợt cao điểm để từng bước đẩy lùi, ngăn chặn tệ nạn xã hội trên 

địa bàn; phân loại và có kế hoạch cai nghiện phù hợp; rà soát, nắm bắt tiến tới 

xoá các tụ điểm, đường dây buôn bán ma tuý và xử lý theo pháp luật tội phạm 

buôn bán, tổ chức sử dụng ma tuý, thuốc lắc và các chất gây nghiện khác. 
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- Thành lập, kiện toàn thống nhất Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS, 

ma tuý để đảm bảo hoạt động có hiệu quả. 

- Tuyên truyền vận động các hộ gia đình, cụm dân cư, dòng họ ký cam kết 

không vi phạm các quy định về giữ gìn an ninh trật tự và tham gia vào các tệ nạn 

xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, ổn định văn minh. 

4. Xây dựng đơn vị, cơ quan, trường học lành mạnh không có tệ nạn 

ma tuý 

- Đẩy mạnh thực hiện các nội dung xây dựng xã, phường lành mạnh 

không có tệ nạn ma túy gắn với các cuộc vận động toàn dân. 

- Tiếp tục duy trì các xã, phường đạt tiêu chuẩn không có tệ nạn ma túy 

theo tiêu chí phân loại.  

- Đăng ký và xây dựng mới các xã, phường lành mạnh không có tệ nạn 

ma túy. 

- Chú trọng công tác phòng chống ma túy trong cán bộ, công nhân viên 

chức nhà nước, trong quần chúng Nhân dân, tầng lớp thanh niên và học sinh; 

thường xuyên phát động phong trào toàn dân tham gia công tác phòng ngừa phát 

hiện, đấu tranh, tố giác các tụ điểm tổ chức tiêm chích ma tuý; giúp đỡ, động 

viên đối tượng lầm lỡ xoá bỏ mặc cảm để họ trở thành công dân có ích cho xã 

hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Công chức phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền luật phòng, chống 

tệ nạn ma tuý tại địa bàn phường và các tổ dân phố;  

- Phối hợp với Công an phường, Trạm Y tế triển khai các hình thức cai 

nghiện ma túy tại cộng đồng và gia đình; hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quy trình 

cai nghiện tại cộng đồng; công tác giáo dục tại xã, phường, thực hiện cai nghiện 

bắt buộc đưa người vào cơ sở cai nghiện theo quy định. 

- Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp các tổ dân phố tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có vi phạm hoạt động tệ 

nạn xã hội. 

- Phối hợp với Công an phường, các tổ dân phố rà soát các mô hình phòng 

chống ma túy, mại dâm để có đánh giá tính hiệu quả hoạt động của các mô hình 

từ đó đề xuất hỗ trợ phát huy và nhân rộng mô hình trên các địa bàn khác. 

- Phối hợp với trạm y tế phường tham gia tổ chức cai nghiện ma túy tại 

cộng đồng; tư vấn hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và người 

nghiện chuyển sang sử dụng thuốc thay thế Methadone.            

- Phối hợp Công an phường lập hồ sơ các đối tượng cai nghiện ma túy tại 

gia đình, cộng đồng theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 về quy 
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định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

và đề nghị cai nghiện bắt buộc  

2. Công an phường 

- Thực hiện tốt chức năng thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội; chỉ đạo làm tốt công tác rà soát, lập hồ sơ đối tượng, quản 

lý người nghiện ma túy tại cơ sở; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phòng 

ngừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời với mọi hoạt động liên quan đến 

ma tuý, mại dâm trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác đưa đối tượng cai nghiện ma tuý bắt buộc; 

cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. 

- Phối hợp với công chức Lao động –TB&XH triển khai tổ chức đăng ký 

xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy đến từng tổ dân phố; chỉ đạo ký 

cam kết không để xảy ra tệ nạn ở các cơ sở kinh doanh, dịch vụ; rà soát các mô 

hình phòng chống ma túy để đề xuất hỗ trợ phát huy và nhân rộng mô hình trên 

các địa bàn khác. 

- Thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về kết 

quả đấu tranh, triệt xóa các vụ án liên quan đến hoạt động ma túy theo quy định 

gửi về UBND thành phố (qua phòng Lao động -Thương binh và Xã hội). 

3. Công chức Tư pháp – hộ tịch 

  Thực hiện trách nhiệm thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật 

của thành phố; phối hợp với Công an phường và các ban, ngành liên quan tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi đối tượng trên địa bàn 

phường. 

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc do Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội chuyển đến, tổ chức phiên tòa 

quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

4. Trạm Y tế 

Phối hợp với các ngành chức năng, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao 

chất lượng triển khai thực hiện kế hoạch điều trị, cai nghiện cho người nghiện 

ma túy tại cộng đồng. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực y, 

dược. Phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện 

pháp phòng chống HIV/AIDS đạt hiệu quả cao; tuyên truyền và đẩy mạnh việc 

sử dụng thuốc thay thế Methadone. 

5. Công chức Văn hóa - xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Uỷ ban MTTQVN thành phố Hà Tĩnh 

và các tổ chức đoàn thể liên quan chú trọng việc lồng ghép các nội dung tuyên 

truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao, các cuộc vận động và các chương trình hoạt động văn hóa 

khác. 
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- Xây dựng chương trình tuyên truyền về phòng chống mại dâm, ma tuý 

trong các bản tin, các chương trình phóng sự nêu gương những điển hình làm tốt 

công tác xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý. 

6. Các trường học trên địa bàn 

Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng, chống ma túy, 

tại các cơ sở giáo dục; phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng và tổ 

chức triển khai thực hiện quy chế quản lý học sinh, giáo viên trong các nhà 

trường không để vi phạm pháp luật và không mắc vào tệ nạn ma túy đồng thời 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức lối sống lành mạnh, 

phòng, chống tội phạm, bạo lực trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục 

lành mạnh. 

7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 

- Triển khai chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, 

chống ma túy góp phần giáo dục định hướng, nâng cao nhận thức và ý thức đấu 

tranh phòng, chống ma túy trong đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm, thể hiện tính xung kích, tình nguyện của 

tuổi trẻ trong phong trào phòng, chống ma túy góp phần hoàn thành các mục tiêu 

của Chính phủ và Đoàn thanh niên về phòng, chống ma túy. 

- Trang bị kiến thức và những kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền; tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ Đoàn cấp xã 

phường. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể  

Tăng cường chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và hội 

viên các cấp tích cực tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tệ 

nạn ma túy. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc vận động gắn với việc thực hiện nội 

dung xây dựng xã, phường không tệ nạn ma túy. 

9. Các tổ dân phố 

- Triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện xây dựng phường lành mạnh, 

không có tệ nạn ma tuý và công tác tác cai nghiện phục hồi năm 2022; lồng 

ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội vào các chương trình an sinh xã hội 

của địa phương như giảm nghèo, an sinh xã hội; dạy nghề, tạo việc làm; phòng, 

chống ma túy, HIV/AIDS. 

- Tổ chức rà soát các tụ điểm kinh doanh, dịch vụ dễ lợi dụng để sử dụng 

ma tuý để có biện pháp quản lý. 

- Tăng cường công tác tuyên tuyền và đôn đốc thực hiện Nghị định 

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. 
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện xây dựng phường lành mạnh, không có tệ 

nạn ma tuý, và công tác tác cai nghiện phục hồi năm 2022 của UBND phường 

Thạch Quý. Yêu cầu các ban ngành liên quan, các tổ dân phố triển khai thực 

hiện có hiệu quả, báo cáo định kỳ vào cuối tháng 5 và tháng 11/2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng Lao động TB&XH (để B/c); 

- TT Đảng ủy, TT HĐNĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Công an phường; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể ; 

- Các ban, ngành, đơn vị liên quan; 

- 11 tổ dân phố; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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