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Ca Lô, ngày tháng 5 nám 2021 

KE HOACH 
Thrc hin tháng hành dng phông, chEng ma tüy 

và Ngày quc tê - Ngày toàn dan phông, chông ma tñy (26/6) nãm 2021 

Thirc hin K hoach  s 275/KH-UBND ngày 14/5/202 1 cüa UBND tinh 
Ngh An ye thirc hin Tháng hành dng phông, chng ma tüy và Ngày quc th - 
Ngày toàn dan phông, chng ma tüy (26/6) nàm 2021, 1Jy ban nhân dan thj xã Cira 
Lô ban hành ké hoach triên khai thuc hiên nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 
1. T chüc trin khai thrc hin t& các hoat dng hithng 1rng Tháng hành 

dng phông chông ma tiy (PCMT) và Ngày quôc t - Ngày toàn dan PCMT näm 
2021. Tang cuè'ng chi do các ngành, các cap day mnh cong tác thông tin, tuyên 
truyên, giáo dic ye PCMT; tp trung 1irc luqng tan công, trn áp ti phm ma tüy; 
nâng cao hiu qua cong tác cai nghin, quân 1 sau nghin, gop phtn thirc hin có 
hiu qua cong tác phông, chông ma tüy trên dja bàn thj xã Cua Lô. 

2. Vic trin khai thirc hin Tháng hành dng PCMT và Ngày quc t - Ngày 
toàn dan PCMT phãi gän vâi thijc hin có hiu qua các chü truclng, van bàn chi 
dao cüa tinh, dja phuang ye cong tác PCMT, phü hcip vói các quy djnh lien quan 
dn phông dich Covid-19; buy dng sue manh  tng hçip cüa các cp, ngành bào 
dam sâu rng, thi& thrc, lam chuyn bin tIch circ, dt k& qua toàn din trên các 
linh virc cOng tác PCMT. 

II. NQI DUNG TRQNG TAM 
1. Dy manh  các ho?t dng tuyên truyn, giáo diic PCMT vii các hInh thirc 

da dng, ni dung phong phü, phü hçip vói trng nhóm dôi tuçrng. To chüc các hott 
dng tuyên truyn rng rãi trên dja bàn thj xã Cira Lô qua các hInh thüc nhu: 
Thành 1p các t tuyên truyn liru dng, in pano, áp phIch, ti ri, bang rOn, khâu 
hiu,... d tuyên truyn. Qua trInh hoit dng tuyên truyên, nhât là các hoit dung 
tuyên truyn tp trung phãi dam bâo thirc hin nghiêm các quy djnh cüa ChInh 
phü, UBND tinh, UBND thj xâ ye phông, chông djch Covid- 19. 

2. Phát dng mtnh m phong trào toàn dan bâo v an tinh To quôc nhãm 
nâng cao kin thirc và dng viên toàn dan tich cçrc tham gia phông ngra, phát hin, 
t giác ti phim v ma tüy, h trg cOng tác cai nghin, quân 1 sau cai nghin ma 
tüy trên dja bàn thj xã. 

- Tip tiic t chuc cho các phcr&ng dang k cam kêt và thirc hin phrnng 
không có t nn ma tüy. 

- Xây drng và nhân rng các mô hInh, din hInh tiên tin trong PCMT; lam 
tht cOng tác biu duo'ng, khen thithng dng viên guang ngithi tt, vic tOt trong 
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can b, cong chirc, viên chirc, ngi1i cai nghin ma tiiy ti cong dOng, gia dInh, 
ngui sau cai nghin thành cOng và ngiRi dan có thành tich trong PCMT; nâng cao 
vai trô, trách nhim cüa các cp, ngành và toàn xã hi trong cong tác PCMT. 

3. Tang cuè'ng içrc luçing, t chirc ttn cOng, trn áp ti phm ma ti'iy trén dja 
bàn thj xã, tr9ng tam là: 

- Tang cuè'ng dâu tranh, phát hin, trit phá các duô'ng dày, di tuç'ng buôn 
ban ma tüy ló'n; kim soát cht ch, hn ch müc thâp nhât lu'gng ma tiiy thâm 1u 
vào da bàn; tp trung trit xóa dja bàn phcrc tip ye ma tiiy, các tii diem, diem ban 
lé và t chirc sir diing trái phép cht ma tiy; chü dng phát hin, bat giü'các dôi 
tung có hành vi san xut, mua ban, tang tr, sir ding trái phép ma tiiiy tOng hp 
trên dia bàn thi xã. 

- Dày nhanh tiên d diu tra, truy to, xét xi1 các vii an ye ma thy dam báo 
dung pháp lut, dc bit là các vi an ló'n, gay bic xñc trong du lun dê dua ra xét 
xü hru dung ti các dja bàn phi'rc tp ye ma tily. 

4. Nâng cao hiu qua cOng tác cai nghin ma ti'iy gän vó'i tiêp tiic triCn khai 
có hiu qua các bin pháp quán l sau cai nghin và tái hôa nhp cong dOng, gop 
phn tang tSr l cai nghin thành công, lam giâm nguOn "câu" ye ma tiiiy. t1r do 
kim ch sr gia tang cüa ti phm và t nn ma tüy. Tr9ng tam là: 

- Chi do tt chCrc lam thçrc chit, quyt 1it cOng tác cai nghin ma tüv ti gia 
dInh và cong dng theo di1ng quy djnh pháp lut. 

- Chi d.o trin khai thrc hin t& cong tác l.p ho so' dua di tuçing nghin 
vào cai nghin ma thy bt buc dam bão dting thu tiic theo Quyt djnh s 
35/2016/QD-UBNID ngày 09/5/2016 cüa UBND tinh và hurng dn lien ngành so 
2171/HDLN gan vi Nghj djnh so 221/2013/ND-CP ngày 30/12/2013, Nghj djnh 
s 136/2016/ND-CP ngày 09/9/2016 cüa ChInh phü sira di, b sung mt sO diêu 
cüa Nghj djnh so 221/2013/ND-CP ngày 30/12/2013 quy djnh ch d bin pháp xir 
1Sr hành chInh dua vào co s cai nghin bt buc. 

- Thirc hin vic dua các dôi tuçlng có Quyêt djnh cai nghin tp trung vào 
các co si cai nghin kjp thô'i; to chirc truy tim, dua các di tuçng bO trOn các 
trung tam cai nghin tp trung v dja phuang quay tri 1ti trung tam chip hành 
Quyt djnh. 

5. Kiem soát chat chê các hot dng hcip pháp v ma thy, không d tht thoát 
tiên chat, các dugc phâm có chiira chat ma thy và chat hrnng th.n sfr diing sai mic 
dIch; chü dng phOng ngra, phat hin xir 1Sr  nghiem các hàrth vi san xut trái phép 
chat ma thy trên dja bàn, nhat là ma thy tng hap. 

6. Chi do kiêm tra, giám sat, huóng dn vic trin khai thuc hin cOng tác 
phông, cMng và kiêm soát ma thy i cci s; lam t& cOng tác so', tng kt rut kinh 
nghim, kjp th?ii tháo g khó khan, vuOng mc yà khen thuó'ng các t.p th, ca nhãn 
có thành tIch xuât sac trong triên khai thirc hin Tháng hành dng PCMT và Ngày 
quOc te - Ngày toàn dan PCMT näm 2021. 
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III. PHAN CONG NHIM VIJ 
1. Cong an thj xa 

- Chi dto trin khai dng b các bin pháp nghip vii du tranh quy& 1it vri 
ti phm ma tüy. Tang cuè'ng bat gifl, xi1 1 các dôi tuqng phm ti ma t11y, các di 
tlxçing truy nâ dtc bit nguy hiêm; các dôi tiiçmg có hành vi san xut, mua ban, tang 
trü, sr diing trái phép các chat ma tt1y trên dja bàn thj xä. 

- Phôi hqp to chüc tot các hot dng tuyên truyn trong Tháng hành dng 
phông, chong ma tüy và Ngày qutc t - Ngày toàn dan phOng, chng ma thy näm 
2021. Phôi hqp Trung tam Van boa, The thao và Truyn thông thj xâ cüng các don 
vj lien quan, UBND các phung t chirc biên son, in n pano, áp phIch và các 
bang rOn, khâu hiu phiic vi cOng tác tuyên truyên phOng chng ma tñy. 

- Day mnh phôi hçip 1p ho so dua các dôi tuçmg nghin ma tüy di cai 
nghin tii các co sâ cai nghin bat buc. 

- Dy nhanh tiên d diu tra các vi an ye ma tüy dam báo dung pháp lut, 
dc bit là các vij an lO'n, gay büc xic trong dix 1un và d nghj Vin kiêm sat, Tôa 
an dua ra xét xr lu'u dng tti các dja bàn phüc tp ye ma tñy. 

- Chü tn, phéi hcp phông Tài chInh - K hoch th xã tham muu UBND thj 
xã bô trI kinh phi phiic vi thirc hin Tháng hành dng phOng, chông ma tüy và 
Ngày quôc tê - Ngày toàn dan phOng, chông ma tuy näm 2021. 

2. Ban Chi huy Quân siy thj xã 
Phi hçp thirc hin t& Nghj djnh s 03 cüa ChInh phü; CM dao  các don vj 

thuc thâm quyên chü dng lam tot cong tác näm tInh hInh và vi phm pháp lutt ye 
ma tüy trên dja bàn dóng quân; phi hçp giâi quyt các yêu câu nghip vii vi lirc 
hrcing Cong an trong phông ngra, phát hin, dâu tranh va ngan chn kjp thñ ti 
phim ma tüy khi có yêu cu. Phi hqp thirc hin cong tác tuyên truyn phOng, 
chông ma t11y trong nhân dan, 4n dng nhân dan không tham gia buôn ban, 4n 
chuyên, tang trc, sir diing trái phép cht ma tug. 

A A S A 7 9 5 9 7 A 3.Don Bien Phong Cu'a khau Cang Cira Lo - Ben Thuy, Hai dçn 2 

Phi hçip thirc hin t& Nghj djnh s 03 cüa ChInh phü; Phi hçip 1irc luçmg 
Cong an lam tOt cOng tác cOng tác nm tInh hInh, dâu tranh vó'i ti phm và vi 
phm pháp 1utt ye ma tuy trên dja bàn dóng quân, tuyên biên giói, vüng biên dâo, 
nhât là tai  các dim nhu ben càng, cira bin,... Trrc tip và phi hçp bat gii các d,i 
tuçing phm ti ma tüy. PhOi hqp thirc hin cong tác tuyên truyn pbOng, cbng ma 
tüy trong nhân dan, vn dng nhân dan không tham gia buOn ban, vtn chuyn, tang 
trü, s1r ding trái phép chat ma tug. 

4. Chi cyc Hãi quan thj xã 
Phi hqp lirc luqng Cong an lam tot cOng tác cOng tác nãm tInh hInh, dâu 

tranh vói ti phm và vi phm pháp lut ye ma tüy. Tr?c tip và phi hp bat gi 
các di t1.rng phm ti ma tüy. Ph6i hcp thrc hin cOng tác tuyên truyn phOng, 
chông ma thy trong nhan dan, 4n dng nhân dan không tham gia buOn bàn, 4n 
chuyên, tang trt, sir dicing trái phép chat ma tu 



4 

5. Viên kiêm sat nhãn dan, Tôa an nhân dan thj xã 

Phi hçip chat chê trong cong tác diu tra, truy t, xét xir, không d xáy ra 
oan sai, bó l9t ti phm dam bào tInh nghiêm minh cüa pháp 1ut. To chirc xét xir 
lixu dông các Vu an ma tu ducic du 1u.n quan tam ti các dja bàn nóng ye ma tu', 
da bàn có nhiêu nguè'i nghin ma tu nhãm tuyên truyên, giáo diic, phông ngüa và 
ran de ti phm. Dng thai thirc hin t& vic m phiên h9p ra quyt djnh áp dirng 
bin pháp xtr 1 hành chInh dua ngui vào ca s giáo dc bat buc, trung giáo 
duoig, co si cai nghin bt buc. 

6. Phông Tãi chInh - K hoch thj xã 
Phi hçp Cong an th xã tham mru UBND thj xã b tn kinh phi phic \Tj  thuc 

hin Tháng hành dng phông, chng ma thy và Ngày quc t - Ngày toàn dan 
phông, chông ma thy nãm 2021. 

7. Phông Van hoá và Thông tin thl xä 
- Tp trung chi dto t chtrc tuyên truyn, c vu Tháng hành dng phông 

chng ma tug, Ngày quôc tê - Ngày toàn dan phông chng ma tu nãm 2021. 

- Chi do Trung tam Van hoá, Th thao và Truyên thOng, UBND các phuô'ng 
tang thi lucmg tuyên truyên các hott dng phông chng ma thy trên h thong 
truyên thanh bãi biên, các phithng, Website, vit tin, bài, xây dirng phóng sr. T 
chirc treo bang rOn, khâu hiu tuyên truyên trên các triic dumg chinh, nci cong 
cong Va vung tr9ng diem ma thy. 

- Chü dng tham mru UBND thj xã có k hoch ci th d chi do các phông, 
ban ngành, don vj lien quan và UBND các phuông tham gia hu&ng ñ'ng 'Tháng 
hành dng phông, chông ma tñy và Ngày quc t - Ngày toân dan phông. chng 
ma thy näm 2021" phñ hçpvth diêu kin thirc tin. 

8. Trung tam VII, TT và TT thi xã 
- Xây dimg các tin, bài, phóng sr v cOng tác phông, cMng ma thy trên dja 

bàn d dua tin trên các co quan, phuong tin thông tin di chiing. 
- Tang th?yi luçing phát song, dua tin, bài v các hoit dng phOng, chông ma 

tug, nêu guang nhüng t.p the, cá nhân diên hInh trong cong tác phông chng ma 
tu trên dja bàn. Tang thñ luçmg phát song các thông dip hithng rng Tháng hành 
dng phOng, chng ma tu trên dja bàn trong tháng 6 nãm 2021. 

9. Phông Giao dçic và Dào to thj xã 
- Chi do các truYng h9c phi hcrp Cong an thj xã, Thj Doàn Cira Lô t chüc 

sinh ho?t he cho h9c sinh, sinh viên vOi chü d "Thanh niên và h9c sinh - sinh viên 
chü dng tham gia phông, chng ma tu1' thit thirc, b ich và gop phn ngãn 
chn, day lui ma tu trong h9c duông. 

- Huy dng 1irc luçrng hçc sinh tham gia hu&ng img tháng hành dng phông, 
chOng ma tu näm 2021 khi có yêu cu. 
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10. Phông Lao dng, Thu'o'ng binh và Xã hi thj xã 
- Xây drng k hoach  phi hçip lien ngành v cong tác cai nghin ma tu và 

quán 1,2 sau cai, phông chông tái nghin tti cong dông. Chi dao,  hithng dn, don 
dôc UBNID các phuông 1p h sc dim ngi.thi vào ca s cai nghin bt buc. 

- Don dc các phuông thrc hin t& K hoach v thirc hin chuung trInh cai 
nghin và quân l sau cai, day nhanh tiên d thirc hin các chi tiêu cong tác cai 
nghin ma tüy nAm 2021. 

11.PhôngYtthxã 

Tham mixu d nghj Sâ Y t tp hun và cp chirng chi cho di ngü y s5, bác 
si cüa các Tram y tê và Trung tam Y tê thj xã Cira Lô dü diêu kin dê xác djnh 
tInh trang nghin cüa ngithi có hành vi sir diing trái phép cht ma tüy và diu trj c.t 
can, giái dc cho ngi.thi nghin dang cai nghin tai  gia dInh và cong dng trên dja 
bàn thj xã. Tang cu&ng quàn l, kim soát các hoat dng lien quan dn thuc 
hrng than, thuôc gay nghin trong linh vrc y t. Phi hçip vi các ca quan, don vj 
lien quan trin khai thirc hin t& các bin pháp phông, chng djch Covid-19. 

12. D nghj U ban Mt trn To quc thi xã và các to chfrc doàn the 
- Phi hçTp vi các doàn th, các ngành chirc näng tip tçic dy manh  cuc 

vn dng "Toàn dan doàn k&, xây drng nông thôn mth, do thj van minh", "Xây 
dmg xâ, phumg, thj trân, co quan, don vj khOng có ti pham và t nan  ma tüy". 
To chirc dçit tuyên truyên nâng cao nhn thi1rc dê các cap, các ngành và mi ngui 
dan tIch circ tham gia PCMT. 

- Chi dao,  cüng c và nhân rng các mO hInh "Ban giüp ban",  các CLB 
"Thanh niên xung kIch" cüa Doàn thanh niên; CLB "La chn" cUa Hi phi,i flu; 
"Ca sâ Hi Nông dan chü dng phông chng ma tüy" cüa Hi Nông dan... 
tham gia tIch circ, chü dng và có hiu qua vào cong tác phông chng ti pham, 
phông chOng ma tüy, nhât là trong cong tác ntm, cung cp thông tin to giác ti 
pham, cai nghin ma thy tai  cong dOng. 

- Hi Lien hip Phi nü thj xã tang cixô'ng các hoat  dng cüa Hi trong cong 
tác giüp dc nguñ sau cai nghin và ngu?ñ tái hôa nhp cong dng là chj em phi 
nü, tao  diu kiên cho chj em phii nr sau cai nghin có vic lam, h9c ngh sóm on 
djnh cuc sOng. 

13. UBND các phu'ông 
- Chi dao  các ban, ngành, doàn th tang cung cOng tác tuyên truyn, dy 

manh cong tác xay dirng phong trào toàn dan bão v ANTQ nhäm th%rc hin có 
hiu qua ye to chc hthng üng tháng hành dng phông chOng ma tüy nàm 2021. 

- M dqt cao dim tuyên truyn phOng, chng ma thy bang thiu hInh thüc 
phong phü. Chi dao  Ban Van hóa phát các bang, dTa tuyên truyên phông chOng ma 
thy trên h thông ba truyên thanh cüa phung. 

- Treo bang rOn, khu hiu, áp phIch hu&ng üng tháng hành dng phông 
chng ma thy nàm 2021 tai  các trii si UBND phuOng, tri s& Cong an phi.ring và 
ncii cOng cong. 



- UBND tinh Ngh An; 
- Cong an tinh Ngh An (PVOI, PCO4); 
- TT Thj ñy - HDND thj xã; 
- Die Chi tich UBND thi x; 
- Các die PCT UBND thj xã; 
- Các phông, ban nganh, dofi vj, doàn the TX; 
- UBND các phumg; 
- Liru: VT, CATX. 

Doãn Tin Dung 
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- Chi dao,  phân cong 1rc luçing trong các ban, ngành, doàn th& 1rc lixçing 
qun chiing nông c& tang cithng cOng tác vn dng nhân dan tIch circ bài trü t 
nin v ma tüy; chü dng tang cumg quàn 1, giáo diic con em không tham gia vào 
t nn ma tüy. 

- Chi dio các ban, ngành lien quan t chirc trin khai có hiu qua cOng tác cai 
nghiên ma tiy ti gia dInh và cong dng, quãn 1 ngui nghin trên dja bàn và 1p 
h so d nghj thra di cai nghin bt buc. 

- Chü dng to chirc hoat dng mit tinh, diu hành, c dng tuyên truyn và 
hithng üng tháng hoat dng phông cMng ma thy trên dja bàn các phung. 

V. TO CHC THIJ'C HIN 
1. Nhân duoc k hoach nay yêu cu các phông, ban, ngành, doàn the thj xã, 

UBND các phuè'ng trin khai thirc hin nghiêm the, hiu qua; báo cáo tInh hInh, 
kt qua thirc hin v UBNID th xã (qua Cong an thj xã) de theo dOi chi dao  và dê 
xut biu duong, khen thu&ng. 

2. Thai gian thrc hin tháng hành dng phông chng ma thy: 
- Tir ngày 01/6/2021 den ngày 30/6/2021. 

3. Giao chi tiêu trong tháng hành dng phông chng ma thy: 

- Phát hin, bt giC, xi1r l hInh sçr 10 vi pham ti v ma thy, trong do: 
+ Cong an th xã: 07 vi; 

+ Don Biên phOng CKC Cira Lô - Bn Thüy: 02 vii; 

+ Chi cTc Hãi quan thj xä: 01 vii. 

- Giao UBND các phung t chirc cai nghin tti gia dInh và cong dng mi 
don vj 02 di tuçing; d nghj dua di cai nghin bt buOc:  02 dêi tuçlng. 

4. Giao Cong an th xã (Co quan thumg trrc phông chng ti phm, t nan 
xã hôi và xay dçrng phong trào toàn dan bào v An ninh To quc thj xA) chü trI, 
phôi hçp vi Van phông UBND thj xâ thung xuyên huóng dn, theo dôi, dOn doe 
và kiêm tra vic thrc hin Kê hoach  nay. Tng hcTp tham muu UBND thj xa biu 
duo'ng, khen thu&ng các don v, dja phucmg thirc hin có hiu qua cao; dng thri 
phe bInh nhc nh& các don vi, dja phuong khOng trin khai hoc dat  hiu qua thp. 
TOng hcip tInE hInh và kêt qua tham mru UBND thj xã báo cáo UBND tinh theo 
quy djnh 

Noi  n1iân: - 1 TM. U'c BAN NHAN DAN 
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