
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI xA CUA LO Dc  1p — Tir do — Hinh phüc 

So: /KH-UBND Cüa Lô, ngày 25 tháng 5 näm 2020 

KE HOACH 
Thrc hin Tháng hành dng phông, chng ma táy 

và Ngày quc t - Ngày toàn dan phông, chng ma tñy nãm 2020 

Thirc hin k hoch s 259/KH-UBND ngày 19/5/2020 cüa Uy Ban nhân 
dan tinh Ngh An v vic thirc hin Tháng hành dng phông, chng ma thy 
(tháng 6) vâ Ngày quc t - Ngày toàn dan phông, chng ma tüy (26/6) näm 
2020, Uy ban nhân dan thj xã Cira Là xây dmg k hoach trin khai thirc hin nhu 
sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU: 
1. T chirc trin khai thirc hin t6t các hott dng huàng irng Tháng hành 

ding phông ch6ng ma thy (PCMT) và Ngày qu& t - Ngày toàn dan phOng, 
chng ma tüy näm 2020. Tang cung chi dao  các ngânh, các cap day mnh cong 
tác thông tin, tuyên truyn, giáo dic v PCMT; tp trung lirc hxçmg tan công, trân 
áp ti phm ma tlty; nâng cao hiu qua cong tác cai nghin, quãn 1 sau nghin, 
gop phn thirc hin có hiu qua cong tác phOng, chng ma thy trén dja bàn thj xã 
CiraLO. 

2. Vic trin khai thirc hin Tháng hành dng PCMT và Ngày quc t - 
Ngày toàn dan PCMT phãi gn v&i thrc hin có hiu qua các chü truong, van ban 
chi dao cüa Tinh, thj xa v cong tác PCMT, phü hçip vOi các quy djnh lien quan 
dn phOng djch Covid- 19; huy dng si1rc mtnh tng hçip cüa các cp, ngành bão 
dam sâu rng, thit thirc, lam chuyn bin tIch circ, dat kt qua toàn din trên các 
linh virc cong tác PCMT. 

II. NQI DUNG TRONG TAM: 
1. Dy mnh các hott dng tuyên truyn, giáo dic PCMT vài các hInh thic 

da dng, ni dung phong phii, phü hçp vâi tmg nhóm dM tuçlng. Trçng tam là: 
- T chüc các hot dng tuyên truyn rng rài trén dja bàn thj xa Cüa Là 

qua các hInh thrc nhu: Thành 1p các t tuyên truy&n 1'iru dng, in pano, áp phIch, 
t rcli, bang rOn, khu hiu,... d tuyên truyn. Qua trInh hot dng tuyên truyn, 
nht là cac hott dng tuyên truyn tp trung phãi dam bão thirc hin nghiêm các 
quy djnh cüa ChInh phü, UBND tinh, UBND thj xâ v phOng djch Covid-19. 

- Các co quan thông tAn, báo chI tang th&i luçmg dtra tin, phát song các tin, 
bài tuyên truyn lien quan dn cong tác PCMT. 

2. Phát dng minh me phong trào toãn dan bão v an ninh To quc nhm 
nâng cao kin thirc và dng viên toàn dan tich crc tham gia phOng ngra, phát 



2 

hin, th giác ti phm v ma tüy, .h trg cong tác cai nghin, quán 1' sau cai! 
nghin ma ti.'iy trên dja bàn thj xã. 

- Tiêp tic t chirc cho các phrning däng k cam kt và thirc hin phung' 
không có t nn ma tiiy. 

- Xây dirng và nhân rng các mô hmnh, din hInh tiên tin trong PCMT; lam 
t& cong tác biu di.rcmg, khen thuông dng viên guang ngithi tt, vic tt trong 
can b, cong chirc, viên chiic, ngithi cai nghin ma tüy tai  cong dng, gia dInh, 
nguäi sau cai nghin thành cong và nguñ dan có thành tIch trong PCMT; nãng 
cao vai trô, trách nhim càa các cp, ngành và toàn xä hi trong cong tác PCMT. 

3. Tang cithng lirc hxcing, t chirc tn cOng, trn áp ti phm ma tiiy trên dja 
bàn thj xa, tr9ng tam là: 

- Tang cuèng du tranh, phát hin, trit phá các dithng day, dôi tirçing büôn 
ban ma tüy Rn; kim soát chat ch, hn ch müc thp nht liicmg ma tüy thm lu 
vào dja bàn; tp trung trit xóa dja bàn phi.'rc tp v ma t11y, các tu dim, dim ban 
lé và t chüc sü diing trái phép chit ma tüy; chü dng phát hin, b.t gi các di 
tuçing có hành vi san xut, mua bàn, tang trü, str dicing trái phép ma thy tng hçp 
trên dja bàn thj xã. 

- Dy nhanh tiên d diu tra, truy to, xét xir các vi an ye ma tüy dam bão 
ding pháp lut, dc bit là các vii an lOn, gay birc xi:ic trong du lun d dua ra xét 
xir luu dng tai  các dja bàn phirc tap  v ma tüy. 

4. Nâng cao hiu qua cong tác cai nghin ma tüy gn vài tip tiic triên khai 
có hiu qua các bin pháp quân l sau cai nghin và tái bOa nhp cong dng, gop 
phAn tang t' l cai nghin thành công, lam giãm ngun "cu" v ma tüy, tir dO, 
kim ch sr gia tang cüa ti phm và t nan  ma tOy. Tr9ng tam là: 

- Chi dao  t chirc lam thirc chit, quyt lit cong tác cai nghin ma tOy 'tai 
gia dInh và cong  dng theo dOng quy djnh pháp 1ut. 

- Chi dao  trin khai thixc hin t& cong tác l.p h so dua di tucmg nghin 
vào cai nghin ma tOy bt buc dam bào dOng thO tiic theo quy djnh cOa pháp 
luât. 

- Thirc hin vic dua các di tucTng cO Quyt djnh cai nghin tp trung vào 
cac co so cai nghin kjp thOi; t chirc truy tim, dua các di tucmg bO trn 0 các 
trung tam cai nghin tp trung v dja phixong quay trO 'ai  trung tam chp hành 
Quyt djnh. 

5. Kim soàt chat chê các hot dng hcp pháp v ma tOy, không d that 
thoát tin ch.t, các di.rcic phm cO chOa chat ma ti:iy và chit hrnrng thn sO dçing 
sai mvc  dIch; chO dng phOng ngOa, phát hin xO 132 nghiêm các hành vi san xuât 
trái phép chit ma tOy trên dja bàn, nht là ma tOy tng hçip. 

6. Chi dao  kim tra, giám sat, huOng dn vic triên khai thirc hin cong tác 
phOng, chng và kim soát ma tOy a co sO; lam t& cOng tác so, tng kt rOt kinh 
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nghim, kjp thai tháo gö khó khàn, vuang mc và khen thu&ng các t.p th cá 
nhân có thành tIch xuAt sc trong trin khai thrc hin Tháng hành dng PCMT và 
Ngày quôc tê - Ngày toàn dan PCMT näm 2020. 

III. PHAN CONG NHIM V1J: 
1. Cong an th xã 
- Chi dao trin khai dng b các bin pháp nghip vi du tranh quyt 1it 

vai ti phtm ma thy. Tang ci.r&ng bt giC, xir l2 các dôi tw7ng phm ti ma tiy bó 
trn, các di tung truy nà dc bit nguy him; các di ti.icing có hành vi san xut, 
mua ban, tang tr&, si:r dung trái phép các ch.t ma tt1y trén dja bàn thj xã. 

- Phi hgp t chirc t& các hoat dng tuyên truyn trong Tháng hành dng 
phông, cMng ma thy và Ngày quc t - Ngày toàn dan phông, chng ma thy nãm 
2020. PMi hop vâi Trung tam van hóa và Thông tin thj xâ cñng các thin vj lien 
quan t6 chhrc biên soan, in n pano, áp phIch và các bang ron, khu hiu phiic vii 
cong tác tuyên truyn phông chng ma thy. 

- Dy manh  phM hop 1p h si dua các di tucmg nghin ma thy di cai 
nghin t.i các ci sâ cai nghin. 

- Dy nhanh tin d diu tra các vi an v ma thy dam báo dung pháp lut, 
dc bit là các vii an lan, gay bhrc xüc trong dij 1un và d nghj Vin kim sat, 
TOa an thra ra xét xhr hru dng tti các dja bàn phhrc tp ye ma thy. 

2. D ngh Ban Chi huy quãn six, Dn Biên Phông Ctra khâu Cãng Ctra 
Lô - Ben Thüy, Chi cyc Hãi quan thj xa chü trI mi linh virc phi hçip vai lirc 
!1.rçmg cong an lam t& cong tác PCMT, du tranh quyM lit vâi ti phm ma tug, 
nht là tai  các dim nhtr bn cãng, chra bin,... Phi hçip vâi UBND các phirang 
và các hrc luçing an ninh dóng trên dja bàn tang ctr&ng cOng tác tuân tra, 4n 
dng nhân dan không tham gia mua ban, vn chuyn, tang trQ, shr diing trái phép 
cht ma tug. Trit xoá các tii dim phhrc tap, cac thrang day, nhóm ti phm ma 
tug, bt girt các di tucng phm ti ma tu dang ln tr6n, truy nâ, dôi ti.rçmg ti 
phm ma tu nguy him. 

3. Phông van hóa thông tin. 
- Tap trung chi dao  Trung tam Van hoá th thao và truyn thông thj xâ to 

chhrc tuyên twyn, c vu Tháng hành dng phông chng ma tug, Ngày quc t - 
Ngày toàn dan phông chông ma tu nàm 2020. 

- Chi dao  can b cong chhrc van hóa các phumg xây dirng các tin, bài, 
phóng sir v cOng tac phOng, chng ma thy trén dja bàn tang thai 1isng tuyên 
truyn các hoat  dng phOng chng ma thy trên h thng truyn thanh các phuang. 
T chhrc treo bang rOn, khu hiu tuyen truyn trén các tric dtthng chInh, chq, 
nai cong cong Va vüng tr9ng dim ma thy. 

- Chu trI, phi hop Cong an thj xà tham muu cho UBND Thj xa có k 
hoach cii th d chi dao  các Ban ngành lien quan và UBND các phuang tham gia 
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1 mit tinh, biu ch.rang 1rc lixcing huing l'rng "Tháng hành dng phông, chng ma 
tiiy vâ Ngày quc t - Ngày toàn dan phông, chéing ma t1iy nàm 2020". 

4. Phông Giáo dtic vã Dào to Thj xã 
- Chi dio các trithng h9c phi hcip vi Doàn Thanh niên các cap tang 

ctthng các hoat dng tuyôn truyn, giáo dic PCMT trong h9c sinh, sinh viên gop 

phn ngän chn, dy lüi ma tüy trong h9c dung. 
- Huy dng lirc lucing h9c sinh tham gia 1 ra quân diu hành hithng rng 

tháng hành dng phông, chng ma tu näm 2020. 
5. Phông Lao cIng, Thiro'ng binh và Xã hi 
- Xây dirng k hoch phi hçip lien ngành v cong tác cai nghin ma tu và 

quãn 1 sau cai, phông ch6ng tái nghin t?i cong dng. Chi do UBND các 
phung 1p h so dua ngi.thi di cai nghin tp trung. 

- Don dc các phung thirc hin t& K hoach v thirc hin chuang trInh cai 
nghin và quãn 1 sau cai, dy nhanh tin d thrc hin các chi tiêu cOng tác cal 
nghin ma tiy näm 2020. 

6. Phông V t, Trung tam y t thj xa. 

- Tip t%ic thrc hin có hiu qua Chuong trinh diu trj thay th nghin các 
chit d.ng thuc phin bang Methadone, Buprenorphine; Phi hcp vOi 1irc luqng 
cong an thj xã kjp thai phát hin xfr 1 các hành vi vi phm pháp 1ut lien qiian 
dn vic diu trj thay th nghin các cht dng thuc phin bang thuc 
Methadone, Buprenorphine. 

- Chü trI, phM hqp các ngành lien quan tang cithng cOng tác quân 1 và 
kim soát chat chè vic mua ban, cp phát, si:r dung các loi thuc gay nghin, 
thuc huàng th.n, các loai tin chit si.:r diing trong 1mb virc y th nh&m phông 
ngira, ngàn chn, không d ti phm igi diing san xuAt, diu ch ma t11y tng hqp. 

7. Phông Tài chInh k hoich. 
PhM hcip COng an thj xã tham miru Üy ban nhân dan thj xã b trI ngun kinh 

phi d h trçi các 1rc lucing trong qua trInh thrc hin. 
A . S A A A A * A A - 8. Be ngh Viçn kiem sat nhan dan, toa an nhan dan th xa to chuc xet xu 

các vi an ma tu duçic du 1un quan tam tai  các dja bàn nóng v ma tug, da bàn 
có nhiu nguYi nghin ma tug' nhm tuyên truyn, giáo dic, phông ngüa và ran de 
ti phm. 

A S A A . '. .. 9. Be ngh Uy ban Mt trn To quoc Th xa phoi hç'p voi cac doan the, 
các ngành chirc nàng tip tiic dy manh  cuc vn dng "Toàn dan doàn kt, xây 
drng nOng thôn mâi, do thj van minh", "Xây dirng xâ, phu&ng, thj trân, co quan, 
don vj khOng có ti pham và t nan  ma ti1y". To chirc dçit tuyên truyên nang cao 
nhn thirc d các cp, các ngành và mçi ngui dan tich circ tham gia PCMT. 

10. B nghj Thj ctoàn, Hi Lien hip phi nü', Hi nông dan, Hi Curu 
chin binh thi xã chi dao,  cüng c và nhân rng các mô hInb hin cO d vn 
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dng hi viên, doàn viên tIch circ tham gia cong tác PCMT, nht là trong cong 
tác nm, cung cp thông tin t giác ti phm, cai nghin ma tlly tai  cong dng. 

- Hi Lien hip Phii nü thj xà tang cu?mg các hoat dng cüa Hi trong cOng 
tác giüp dä ngui sau cai nghin và ngi.thi tái boa nh.p cong dng là chj em ph 
n, tao  diu kin cho chj em phii nü sau cai nghin có viêc lam, hçc ngh& sam on 
djnh cuc sng. 

11. UBND các phuffng 

- Chi dao  các ban, ngành, doàn th tang cuang cOng tác tuyen truyn, dy 
manh cong tác xay drng phong trào toàn dan báo v ANTQ nhäm thrc hin Co 
hiu qua v t chirc huàng irng tháng hành dng phOng chng ma tüy näm 2020. 

- M dçt cao dim tuyên truyn phOng, chng ma tüy bng nhiu hInh thrc 
phong phü. Chi dao  Ban Van hóa phát các bang, dia tuyên truyn phOng chng 
ma tüy trên h thng ba truyn thanh cüa phu&ng. 

- Treo bang ron, khu hiêu, áp phIch hii&ng irng tháng hành dng phOng 
chng ma tI.iy näm 2020 tai  các tri sâ UBND phuang, trV so Cong an phixOng Va 
fbi cong cong. 

- Chi dao,  phân cong 1irc 1wng trong các ban, ngành, doàn th& lirc h.rcng 
qun chüng nOng c& tang cuang cong tác vn dng nhân dan tIch circ bài trü t 
nan v ma tüy; chü dng tang crOng quàn 1', giáo dic con em không tham gia 
vào té nan ma tüy. 

- Chi dao  các ban, ngành lien quan t chüc trin khai có hiu qua cOng tác 
cai nghin ma tiiy tai  gia dInh và cong  dng, quàn l' ngi.rOi nghin trên dja bàn và 
1p h so d nghj dua di cai nghin bat buc. 

- Chü dng t chrc hoat  dng mit tinh, diu hành, c dng tuyên truyn và 
biu dwmg hrc hiçrng trong tháng hoat  dng phOng chng ma tüy trên dja bàn các 
phtthng. 

V. TO CHUC THU'C HIN: 
1. Nhn dugc kê hoach nay yêu c.0 các phOng, ban, ngànb, doàn the cap thj 

xã, UBND các phumg trin khai thrc hin nghiêm tüc vâ hiu qua; báo cáo tInh 
hInh, kM qua thi.rc hin v TJBND Thj xã (qua Cong an Thj xà) dé theo dOi chi 
dao và d xuat biu duong, khen thithng. 

2. Giao chi tiêu trong thãng hành dng phOng chng ma thy: 
- Giao cho Cong an thj xâ b&t giü ti phm ma tüy là: 03 vii. 
- Giao cho UBND các phthng t chirc cai nghin tai  gia dInh và cong dông 

mi don vj 02 h so; d nghj dua di cai nghin ttp trung là 01 h so. 
3. Giao Cong an Thj xà (Co quan thu&ng trrc phOng chng ti pham, t nn 

xã hi và xây dirng phong trào toàn dan bão v An ninh To quôc thj xã) chü trI, 
phi hçip vOi Van phOng UBNID Thj xâ thuOng xuyên huOng din, theo dôi, don 
dc và kim tra vic thirc hin K hoach nay. Tong hcip tham muu UBND Thj xâ 



TM. Uc BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Doän Tiên Dung 

6 

biu ducvng khen thu&ng các dan vj, dja phuang thrc hin có hiu qua cao; dông 
thii phê bInh nh.c nhô các dan vj, dja phuong không triên khai hoc dt hiu qua 

thp. Tng hcip tInh hInh và kt qua tham mu'u UBND Thj xã báo cáo UBND 
tinh.L 

Nci nhân: 
- UBND Tinh Ngh An; 
-SôLDTB&XH; 

- Cong an tinh Ngh An (PVO 1, PCO4); (d B/c) 
- IT Thi üy- HDND Thj xã; 
- Các d/c PCI UBND Thj xã; (d ph6i çip chi d?o) 

- Các phông, ban nganh, dcm vi, doàn th TX;l ( 

- UBND các phwmg; I thrc hién) 
- Liru VT UBND thj xa. 
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