
 

 UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN HỒNG BÀNG 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hồng Bàng, ngày      tháng      năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-SLĐTBXH-PCTNXH ngày 30/5/2022 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai Tháng hành động phòng, 

chống ma túy năm 2022, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng xây dựng kế hoạch 

thực hiện với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống ma túy; điều trị, cai nghiện ma túy bằng nhiều hình thức đa dạng, phong 

phú, phù hợp với các nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đề 

cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng; các cấp ủy Đảng, chính 

quyền và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần ngăn chặn và 

kiềm chế gia tăng người nghiện mới trên địa bàn quận. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, 

quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; góp phần giảm tác 

hại của ma túy. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 

phải được tiến hành đồng bộ; đảm bảo hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với 

tình hình thực tế. 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy,  

nhất là ma túy tổng hợp; tuyên truyền về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau 

cai nghiện ma túy, về phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy nhằm nâng cao 

tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa của quần chúng Nhân dân. Đa dạng hóa 

các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền theo phương châm hướng về cơ 

sở, tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, thanh, thiếu niên, học 

sinh, sinh viên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (Zalo, 



 

Facebook...), nền tảng di động... trong các hoạt động tuyên truyền; phát hành các 

tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy; đưa tin, bài tuyên truyền trên 

hệ thống loa truyền thanh phường, Cổng thông tin điện tử quận và các phường. 

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu đến các phường việc triển khai 

thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng 

dẫn các địa phương tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 

theo quy định mới. 

3. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy, điều trị thay thế các chất dạng 

thuộc phiện bằng thuốc Methadone; xác định tình trạng nghiện ma túy; tích cực 

vận động người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp; 

đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác cai nghiện tập trung tại các cơ sở cai nghiện ma túy; tiếp tục thực 

hiện hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai 

nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2022 cấp cho các đơn vị, địa phương. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá và huy động nguồn kinh phí khác để thực hiện nhiệm 

vụ hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy thuộc lĩnh vực quản lý của 

đơn vị, địa phương. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch tại quận; phối hợp với Chi cục 

phòng, chống tệ nạn xã hội, cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, các phòng, đơn vị 

liên quan và UBND các phường trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 

đạt hiệu quả; chủ động đề nghị UBND quận bố trí kinh phí thực hiện công tác quản 

lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác dự phòng, điều trị, cai nghiện 

và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quận. 

- Căn cứ tình hình thực tiễn, phối hợp với Chi cục phòng, chống tệ nạn xã 

hội tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi 

năm 2021, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng 

dẫn liên quan cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn. 

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và UBND các phường giúp đỡ, hỗ 

trợ người sau cai nghiện tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng 

đồng, phòng, chống tái nghiện. 

- Thường xuyên phối hợp với Công an quận, UBND các phường, các đơn vị 



 

chức năng trên địa bàn trong việc lập hồ sơ đề nghị quyết định áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ; thường xuyên rà soát, cập nhật số liệu về người nghiện ma túy trên 

địa bàn; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện và quản lý sau 

cai nghiện ma túy theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, bố trí 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy để triển khai thực hiện tốt công 

tác quản lý, điều trị, cai nghiện ma túy. 

3. Phòng Y tế 

- Phối hợp nghiên cứu áp dụng và hướng dẫn thực hiện các phương pháp, 

quy trình cai nghiện, chữa trị cho người nghiện ma túy nhất là người nghiện ma túy 

tổng hợp, điều trị các rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp; nghiên cứu, ứng dụng 

các bài thuốc và các phương pháp y học tiên tiến vào việc điều trị và phục hồi chức 

năng cho người nghiện ma túy. 

- Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y 

tế tại cơ sở điều trị thay thế bằng Methadone; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối 

hợp và hỗ trợ cơ sở điều trị thay thế bằng Methadone khi có tình hình phức tạp như 

dịch bệnh, ngộ độc... xảy ra. 

4. Công an quận 

- Thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và các 

địa phương rà soát, thống kê số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất 

ma túy trên địa bàn quận, lập hồ sơ quản lý và công bố số liệu định kỳ theo quy 

định; chỉ đạo, hướng dẫn Công an các phường đẩy mạnh công tác rà soát, thống kê, 

phân loại và quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy nhất là người nghiện ma túy 

tổng hợp, người nghiện không có nơi cư trú ổn định; tăng cường lập hồ sơ đưa 

người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các 

phường theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu đưa người nghiện ma túy đi cai 

nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy theo Quyết định số 188/QĐ-

UBND ngày 17/01/2022 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu đưa người 

nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại các Cơ sở cai nghiện ma túy năm 2022. 

- Chỉ đạo Công an các phường thực hiện tốt Kế hoạch này; phối hợp đảm 

bảo tốt an ninh trật tự tại cơ sở điều trị thay thế bằng Methadone trên địa bàn quận. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đoàn thể quận 

Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các phòng, ban, ngành có liên 

quan tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia 

thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, vận động người nghiện cai nghiện, 



 

quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.   

6. Ủy ban nhân dân các phường  

Xây dựng và triển khai kế hoạch Tháng hành động phòng, chống ma túy 

năm 2022; tổ chức thực hiện tốt các Kế hoạch của UBND quận đã ban hành về 

công tác cai nghiện ma túy, điều trị thay thế bằng Methadone, công tác quản lý 

người sử dụng ma túy trái phép, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa 

bàn; phối hợp Công an phường thực hiện đảm bảo hoàn thành việc giao chỉ tiêu 

đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy 

năm 2022. Thực hiện tốt việc quản lý đối tượng sau cai nghiện ma túy tại địa 

phương và quan tâm hỗ trợ giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy để 

phòng ngừa tái nghiện, tái hòa nhập cộng đồng. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung và 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực 

hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận (qua Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội) trước ngày 25/6/2021.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp 

giải quyết./. 
Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH (để báo cáo); 

- TT.QU- HĐND- UBND quận (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND quận; 

- UBMTTQ và các phòng, ban, đoàn thể quận; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đỗ Việt Hưng 
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