
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CIA LO ThIc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S:A/KH-UBND Ca Ló, ngày tháng 6 närn 2021 

KE HOACH 
Triên khai thirc hin Be an "Nãng cao hiu qua xóa bô dja bàn 

phfrc tp v ma tñy trên dja bàn thi xã Cfra Lô giai doin 2021-2025" 

Thirc hin Kê hoch so 247/KH-UBND ngày 04/5/202 1 cüa UBND tinh 
Ngh An; K hoich so 187/KH-CAT-PV01 ngày 24/5/2021 cia Cong an ti'nh 
Ngh An v vic trin khai thirc hin Dê an "Nâng cao hiu qua xóa bO dja bàn 
phtrc ttp v ma tüy & Ngh An, giai dotn 202 1-2025", Uy ban nhân dan thj xã 
C&a Lô xây dçmg kê hoch trin khai thçrc hin nhu sau: 

I. MTJC B! CII, yEu CAU 

1. Tip tiic quán trit, trin khai thrc hin nghiêm ti.'ic ni dung cüa DC an 
gn vói các chü truang, chInh sách cüa Dáng, pháp 1ut cüa Nba nu'ó,c, các van 
bàn chi do cüa Trung uo'ng, Tinh üy, UBND tinh, Thj ñy, UBND thi, xã ye cOng 
tác phông, chng ma tüy. Huy dng süc mnh tng hp cña ca h thông chInh trj 
và nhân dan trong cong tác phông, cMng ma tüy phü hcip v&i tInh hInh da bàn 
thj xã Ciira Lô giai don 202 1-2025. 

2. tfu tiên 1irc luçmg, phu'o'ng tin, kinh phi chi dio triCn khai dông b các 
giâi pháp phông, chng ti phtm và t nn ma tüy nói chung, trong do chi tr9ng 
các bin pháp, giài pháp phông, chng ma tüy tui các dja bàn, khu virc trpng 
dim phüc tp v ma tüy. Trong do, chi tr9ng dy mnh cOng tác dâu tranh, trâri 
áp ti phm v ma tüy, trit phá các duO'ng day, ti dim, diem rnua ban, vn 
chuyCn, tang trU và sir dçing trái phép chit ma ttiy. Phi hçcp nãng cao hiêu qua 
cong tác cai nghin và quãn 1 sau cai, ngän chn tInh trIng gia tang sO ngu'Oi 
nghin m&i. 

3. Viêc tham muu, trin khai thirc hin D an phãi gn vO'i cong tác darn 
bào ANTT và các chuang trInh kinh t, xA hi khác trên dja bàn thj xa. 

II. MIJC TIEU 

1. Mçic tiêu tong quát: 

Tip tçic tham mixu, trin khai dng b, quyt liêt, hiu qua các bin pháp 
phông, chng ma t11y; kim soát, lam giàm tInh hInh ti phm và t nin ma tOy, 
trng buóc lam chuyn hóa không d phát sinh tii dirn, diem phOc tp rnO'i ye 
ma tüy, kim gitt không d xày ra dja bàn, khu virc trpng dim v ma tOy trCn dia 
bàn thj xà. 

2. Muc tiêu cii the den 11am 2025 
- Kim soát hiu qua tInh hInh ti phim v t nmn ma tOy trCn dja bàn, 

hoàn thành cac mic tiêu chua dt duçic trong giai doin 20 16-2020. 
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- KIm giü, không d phát sinh dja bàn, khu vrc tr9ng diem v ma t11 ', 
trit xóa 50% tii diem phirc tp v ma tüy so vth näm 2020; phân dâu có Itnlât 
25% khi, 14,3% phuô'ng trên dja bàn toàn thj xã tr& thành dja bàn sich ye riia 
tüy; 100% co' quan, t cht'rc don vj, doanh nghip, triRmg hpc không có t ntn 
ma tüy. 

- Phi hp'p trong cong tác cai nghin, gop phn lam giâm It nht 15% sO 
ngu'ài nghin ma tüy trên dja bàn; phân du den näm 2025 có trên 80% ngii 
nghin Co ho so' kirn soát dang có mt ti dja phuo'ng duc tO chüc các hInh tF àc 
cai nghin phi hp, trong do It nht 40% s ngui nghin di.rc to chirc cai nghin 
ti các trung tam có chirc näng cai nghin; h thp t l tái nghin, nãm sau tlâp 
hon nãm tru'O'c và han ch mirc thp nht vic phát sinh ngthi nghin mdi. 

- PhOi hp'p kiêm soát và quãn l chat chê các loti tiên chat ma thy, cât 
gay nghin, cht huóng thn; chü dng phông ngira không d xãy ra tInh tr, ng 
san xut, diu ch ma tiiy tng hgp, trông cay có chira chat ma tiy. 

III. NO! DUNG CAC GIAI PHAP THçC HItN 

1. Tiêp tçic quán trit và th,rc hin nghiêm tiic ni dung Dê an gãn vi các 
van bàn chi dto cña Trung uong, B Cong an, Tinh üy, UBND tinh, Thj Cy, 
UBND thj xã ye cong tác phông, chông ma thy nói chung, xóa da bàn phirc tp 
ye ma tüy nOi rieng, tr9ng tam là: Chi th s 36-CT/TW ngày 16/8/20 19 cüa BO 
ChInh trj v tang cu'è'ng, nâng cao hiu qua cOng tác phông, chng và kim oat 
ma tOy và Chuong trInh hành dng s 96-CTr/TU ngày 07/11/20 19 cüa Tin]'. üy 
Ngh An ye vic thirc hin Chi thj s 36-CT/TW ngày 16/8/20 19 cOa B C1 iInh 
tn gn vO'i Quyt djnh s 623/QD-TTg ngày 14/4/2016 cüa Thu tu'O'ng CtInh 
phü v phê duyt Chiiong trInh mitc tieu quc gia phông, chông ti phtm giai 
doin 2016 - 2025, djnh hithng dn nãm 2030; Chin luçc Quôc gia phong, 
chOng kim soát ma tlly dn näm 2020 và djnh hrnfmg dn näm 2030 theo Quyêt 
djnh s 101/QD-TTg ngày 27/6/20 11 cüa Thu tithng chinh phü; Nghj quyCt so 
98/NQ-CP ngày 26/10/2014 cüa ChInh phü v tang cu'ng chi do cong tác 
pl'idng, chOng kiem soát và cai nghiên ma ttiy trong tInh hinh mói; Nghj quyCt so 
50/2020/NQ-HDND ngày 22/7/2020 cña HDND tinh ye mt so chInh sách ho 
ti'çi cOng tác dâu tranh vi ti phm ma thy tren dja bàn tinh Ngh An; Kê hoach 
sO I 32-KH/Th.0 ngày 08/12/20 19 cOa Ban thuO'ng vii Thj Oy, Kê hoch so 
I 73/KH-UBND ngày 29/12/20 19 cüa Uy ban nhân dan thj xã v thirc hin Chi 
thl sO 36-CT/TW ngày 16/8/20 19 cüa B ChInh trj v tang cumg, nâng cao hiu 
civa cOng tác phOng, chOng và kiem soát ma thy; Kê hotch s K hoch sO 
187/KH-CAT-PV01 ngày 24/5/2021 cüa COng an tinh Ngh An ye vic triên 
khai thirc hin Dê an "Nâng cao hiu qua xóa bO dla  bàn phuc ttp v ma thy 6' 
Ngh An, giai doin 2021-2025... 

- Hang nãm, chi do xay dirng k hoch trin khai thirc hin các chuyen 
dê xóa dja bàn phuc tp ye ma thy gàn y6'j kim tra, huó'ng dan, tháo g6' kp thi 
nhO'ng khó khãn vwing mac trong qua trInh trin khai thirc hin. 
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- Lam tot cong tác so', tOng kt cong tác phông, chông ma tiy theo djnh kS', 
dot xuât dé dánh giá dung thrc trng tInh hInh, k& qua dt du'c; r1it ra nhmg tOn 
ti, hn chê, nguyen nhân, bài h9c kinh nghim và d ra các giài pháp nâng cao 
hiu qua cOng tác phông chng ma tñy trong thai gian ti; coi day là tiêu chI quan 
tr9ng dê dánh giá két qua cong tác dam bào ANTT cüa dja phuang. 

2. Tang cuOng cOng tác tuyên truyn, nâng cao chit lu'cing da dng boa 
ni dung, hInh thirc nhàm phô biên, quán trit sâu rng trong nhàn dan, co' quan, 
to chüc các chü tnlang cüa Dáng, pháp lut cüa Nhà nu'O'c v phông, chOng ma 
t11y. Trong do, tp trung vào các khu virc, da bàn tr9ng dirn, các nhóm di 
tuçYng có nguy co' cao vi phm pháp luât v ma tliy (hQc sinh, sinh v/en, nguô'i 
nghin ma tty, than nhán ngithi nghin ma tty ...); Chü tr9ng tuyên truyên trên 
các phuang tin thông tin dja chñng, internet, mtng xã hi. .các loti ma tiiiy mói 
cUng nhu phuo'ng thirc, thu don hot dng cüa ti phm ma ti.1y và tác Iiti ciia 
ma ttiy và chInh sách cai nghin, quàn 1 sau cai nghin. 

- To chirc xây dirng và nhân rng các mô hInh v phOng, chng ma tOy, 
cai nghin và quãn 1 sau cai hiu qua ti cong dng, gn phát dng phong trào 
toàn dan bào v an ninh TO quc vâi tiêp tçic phát dng mnh m phong trâo 
"Toàn dan tham gia phông, chó'ng ma tty", cuc 4n dng "Toàn dan doàn kCt 
xáy c4mg  nóng thón mó'i, do thi van minh", phong trào "Toàn dan tham gia bco 
v an ninh TO quO'c" và các phong trào thi dua khác dé xây dirng khOi, phu'ng 
không có ma tüy. HInh thành nhiu kênh tiêp nhn thông tin, to diu kin cho 
nhân dan cung cp thông tin t giác hoit dng t ntn ma tOy; có bin pháp dam 
bào bI mt và quyn lcd cOa ngui cung cap thông tin; có quy trInh xác minh, xü' 
1 tin phO hçip; kjp thyi dng viên, khen thrnmg nhftng tp the, cá nhân có thành 
tIch trong cong tác du tranh phông, chng ma tOy. 

3. Hang nàm, tin hành rà soát, kháo sat, phân loai, dánh giá tInh cht 
phuc ttp v ma tüy a tirng khM trên da bàn các phumg, trong do xác djnh rO: 
dia bàn không có ma tOy hay dja bàn có ma tOy, phân 1oi mOc d cOa dja bàn có 
ma tOy (khOng trQng diem, trQng dié'm, trQng diem locu 1, trQng diem loai 2, 
trQng dié'm logi 3) d tp trung chi do các giài pháp gi sch dia ban có ma tOy; 
chuyn hóa xóa bO tii dim, khu vrc trçng dim phO'c tp ye ma tOy, 1dm 
không d xày ra dja bàn phOc tp v ma toy, khOng dê phát sinh mai các tu diem 
phOc tp v ma tOy. Djnh k 6 tháng, 1 näm tin hành dánh giá kt qua chuyCn 
hóa, xóa bO dja bàn phOc tp v ma toy d có hithng triên khai các giái pháp sat 
hçip vai tInh hInh da bàn tiirng phumg trong các giai don tip theo, 

4. Phát huy vai trô nông ct cOa các ca quan chuyên trách, dãc bit là vai 
trô nOng ct cong tác phông, chng và kim soát ma tOy cOa 1rc lu'Q'ng COng an, 
Tang ctthng cong tác nm, phân tIch, dr báo tInh hInh, kjp thai giái quyCi. các 
vn d ni len v& ti phm và t nn ma toy trén dja bàn. Triên khai dOng b cOc 
giài pháp du tranh quy& lit vai ti phm và t nan  ma tOy, chO tr9ng trit xóa 
các di.thng day, t chOc, tii diem phOc tp v ma tOy, ngän chn có hiu qua tInh 
trng sO dng ma tOy tng hcip; có giài pháp phOng nglra, ngan chn hiu qua 
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tInh trng mua ban, van chuyn, t chirc sr diing trái phép cht ma tity tong h'p, 
không d diu ch san xut trái phép ma tüy xày ra trên dja bàn; vn dng, truy 
bt các di tuclng truy nà phm ti ye ma tüy. 

- Nâng cao hiu qua pMi hçip giQ'a các 1irc luçing chüc nãng trong phông, 
ch6ng, kim soát ma tüy không d phát sinh các tii diem, diem ban lé ma thy 
trên dja bàn và các 0 nhóm, ththng day mua ban trái phép chat ma tñy tr bcn 
ngoài thra vào thj xã Cira Lô tiêu thi. Tang cuô'ng s1r phôi hçip giCia co quan 
diu tra, Vin kiêm sat, Tôa an trong truy to, xét xi:r ti phm ye ma thy theo 
hu&ng hn chê d xut duâi khung hInh pht, xét giám an dôi vói ti phm ye 
ma thy. 

- Tang cu'ng và nâng cao hiu qua cong tác quãn 1 nhà nuc v An ni h 
trt tir, trpng tam là: Tang cithng cOng tác quân 1 cu tr11, näm ho, nãm ngui, 
nim tInh hInh nhân dan; quãn 1 giáo diic các di tuçng theo pháp lut và nghip 

o dja bàn co so; quàn 1, giáo dic tré em và ngiiOi chua thành niên lam trái 
phap 1ut và t nin ma t11y lqi ding hot dng, nht là hot dng tO chirc, sir 
dung ma thy tOng hçp. 

5. Tong ket, dánh giá toàn din cong tác cai nghin ma thy, cOng tác diêu 
tn ngu'Oi nghiên ma thy bang thuc thay th Mathadone de có sir diêu chinh ph 
hçip theo huOng tp trung ngun krc và cho nhQ'ng hInh thOc cai nghin hiu uã, 
chii tr9ng xã hi boa cong tác cai nghin và to vic lam cho ngu0i nghin sau 
cai; khuyn khIch, to diu kin cho các doanh nghip du tu cOng tác tp trun. 

- Tip tVc  nâng cao hiu qua cOng tác cai nghin và quàn l sau cai; trng 
tam là: chi d?o  thuOng xuyên tIch lüy tài 1iu nguOi nghin ma thy trén dja àn, 
nghiCn c1ru, áp ding, trin khai linh hott các giãi pháp nâng cao hiu qua 5ng 
tác, áp diing bin pháp xir l hành chinh thra vào co sO cai nghin bt buc, gän 
vó'i cOng tác cai nghin tti gia dInh, cong dông, dáp irng yêu cu thrc tin COng 
the cai nghin tren dja bàn; quan tam h trq ngir0i nghin ma tñy sau cai tái hôa 
nhp cong dông, giám t 1 tái nghin. 

6. Nãng cao näng hrc cüa di ngQ can b tham gia cong tác phông, cLng 
ma thy, co chInh sách thu hi't, b tn tang cuOng biên ch, b sung can b tre, có 
trInh dO dé darn bão yeu cu cOng tác, chin du. Co ch d, chInh sach dOi vOi 
can b lam cOng tác chuyen trách, ban chuyên trách yà nhU'ng ngu0i kliOng 
huong lrnmg tr ngân sách nhà nuOc tham gia cOng tác phông cMng ma t y 0 
phuOng. Quan tam h tro, du tu kinh phi, trang thit bj chuyen diing phic viii 
cOng tac dâu tranh phông, chOng ma tiiy. Dng vien, khen thuOng cac tp th, cá 
nhân có thành tIch trong cOng tác xóa dja bàn phrc tip ye ma thy; ch d Lô trg 
tp th, gia dInh, ca nhân bj thiwng, hy sinh, phoi nhim HIV hoc bj thiçt hi 
ye tài san khi tham gia cOng tác phông, ching ma thy. 

TIch circ tranh thu các ngun vin trg, v.n dng tir nguyen dóng gop cüa 
các tO chOc xã hi, các doanh nghip, doanh nhân và nhân dan bào darn dü 
nguOn Iirc cho cOng tác xóa dja bàn phü'c tp v ma thy. Tang cuOng quàn 1), 
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giám sat và sü' diing có hiu qua các ngun kinh phi phiic vii cong tác phOng, 
chông ma tilty. 

7. Tang cithng hçp tác trong phông, chông kiêm soát ma tiLiy. M rng v 
nâng cao hiu quàhçip tác quc t v phông, chng và kiêm soát ma tOy. Chi 
do vic duy trI to chirc giao ban giüa các don vj có lien quan v cOng tác 
phông, chông ma tüy gãn vói thung xuyên chi dio các hrc lu'p'ng COng an, I35 
di Biên phông, Hãi quan và các lirc luçing có lien quan trong phOng, chOng, 
kiêm soát ma ti'iy tii khu vrc Càng cira khâu và duèng bin. 

8. Tp trung huy dng ngun içrc phic vi cOng tác du tranh. phOng, 
chông ti phm ma tüy, trit xóa dja bàn, khu virc tr9ng dirn, các t11 diem ph(i'c 
ttp ye ma tüy, nhât là dôi vói nhü'ng khu vçrc, dja bàn có tInh hInh ti phaiii vO tê 
nn ma tüy phüc tap. 

IV. PHAN CONG NHIM VJ 

1. Cong an thj xã 

- Lam tht vai trO Thu'ô'ng trçrc Ban chi do phông, chông ti phm. t ntn 
xã hôi và xây dçrng phong trào toàn dânbâo v an ninh To quôc, tham rnu'u Th 
üy, HDND, UBND thi xã lành do, chi do theo dOi, dOn doe, hu'O'ng dn vâ 
kim tra dánh giá tInh hInh cOng tác PCMT, xóa dja bàn, tit diem phic tip v ma 
tñy cüa các ban, ngành, doàn th cp thj xä và UBND cp phu'rng. 

- Chü trI, phi hçip vói các don vj lien quan tang cung và nâng cao hiu 
lixc quãn l nhà nithc v ANTT, trin khai thirc hin có hiu qua các mt cOng 
tác du tranh phOng, chng ma tüy. Trong do chü tr9ng các hot dng du tranh, 
kim soát ti phim ma tüy, tang cithng m các dçit cao dirn thn cOng, trn áp 
tôi pham ma tüy; phát hin, trit phá các dung day, di tuçrng buOn ban ma tOy 
vào dja bàn thj xã; phi h?p  tuyên truyn phô bin, giáo diic pháp luât dC nhân 
dan nâng cao nhn thirc, tir giác tham gia phOng, chông ma thy. 

- Hang nãm, t chirc rà soát, thng k ngui nghin và tién hành khOo sat. 
xác dnh chinh xác dja bàn phCrc tp v ma tiiy và có kê hoich áp diing các biên 
pháp phông ngra, du tranh, trit xóa hoc lam chuyên hóa. PhOi hçcp các cOp 
Oy, chinh quyn cp co s và các ngành có lien quan gift stch các dja bàn khOng 
có ma tüy hoc dã dugc trit xóa stch ma tüy, khOng d phát sinh các t1i diCm. 
dja bàn phirc tp mth. 

- Sir diing dng b các bin pháp nghip v, du tranh có hiu quO vOi ti 
phm ma thy tren dja bàn thj xä, ngàn chn hiu qua "nguón cung" ma tOy. PhOi 
hçp vii phông Lao dng - Thuong binh và Xã hi, phông Tu pháp dC 1p hO so 
cai nghin nâng cao hiu qua cOng tác cai nghin và quán 12 sau cai. 

- Phi hçp Vin kiêm sat nhân dan, Tôa an nhOn dan thj xO chpn các vu On 
tr9ng dim d dua ra xét xft cong khai, 1ru dng nhm ran de, phông ngOa ti 
phm và t nin ma tOy. 

- Tang cithng phát dng phong trào toàn dan bào ye an ninh TO quOc, lOrn 
cho mci nguii dan, can b tren dja bàn neu cao thirc tir giác tham gia dan 
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tranh phông chông ti phm, t nn ma tüy. Chü tr9ng tham muu, hu1ing dan các 
ngành, co' quan, doanh nghip, tru?mg h9c và các phurng xây dmg, phát triên 
rnô hInh mi v phông chông ma tüy thiêt thirc vâ hiu qua. 

- Hang nãrn, phi hap Phông Tâi chInh- K hoch tham muu d xut kirih 
phi phic vi Dê an. 

2. Don Biên phông cü'a khu Cãng Cüa Lô- Bn thüy: 

- Trin k}iai 1rc lixçing trit xóa các diRmg day, tii dim, diem phiirc tp ye 
ma táy & khu virc Cáng, khu virc cira khtu. 

- Phi hap vi các l?c  hxc)'ng chirc nãng và cp üy, chInh quyên, dja 
phu'o'ng các phu'mg yen bin lam t& cong tác tuyên truyên vn dng nhân dIn 
lam t& cong tác cai nghin ma tüy, quán l sau cai nghin. 

3. Chi cvc Hal quan ciia khIu Cãng Cü'a Lô 

- Lam t& cong tác phOng, chng ma t11y, kim soát ma tily 0' khu virc ccra 
khâuCángCüaLô. 

- Phi hçTp kim soát các loti tin cht cüa ma t(iy, cht hu0'ng than, chat 
gay nghin ti các tuyn du0'ng bin và khu virc ci:ra khu trên dja bàn thj xã. 

4. Phông Lao dIng - Thu'o'ng binh và Xã hi 

- Phi hap Cong an thj xã, phông Y t và các các phOng, ban, doàn the 
quân l, huó'ng dn, thrc hin có hiu qua cong tác cai nghin, giáo diic, ¼l.y 
nghC cho nguO'i nghin ma tily; pMi hap lông ghép các hot dng cai nghin, 
phic hôi và tái hôa nhp cong dng cho nguäi nghin ma tiy vào các chung 
trInh, k hoach v xóa dói, giám nghèo, to vic lam. 

- Tham rnlxu Co ch chInh sách nhm nâng cao hiu qua cOng tác cai 
nghin ma tiy và quán 1 ngix0'i nghin sau cai. Dng thi, phi hap vó'i các dja 
phuong to ch0'c diem cong tác cai nghin, quân 1 sau cai tai các dia bàn, ti 
diem phirc tp ye ma tiiy, h trçY cai nghin ma t11y ti cong dng trén dja bar 

5. Phông Y t 

- Chñ trI nghiên ciru, irng dng các phucing pháp diu trj, phuc hi chirc 
nãng cho ngu'0'i nghin ma thy. Phi hap các phông ban lien quan và Uy ban 
nhan dan các phu'0'ng tO chirc tp hun k nãng diu trj ct can, chãm sóc, ':'hiic 
hôi sue khOe, xác djnh tInh trng nghin ma tñy cho di ngQ y, bác s 0' co sec. 

- T'ip tyc rn& rng phuong pháp diu trj thay th nghin các chAt dtng t1iuc 
phin bang thuôc Methadone theo Nghj djnh s 90/2016/ND-CP ngày Ol/7i.Ol6 

cilia ChIith phili quy djnh ye diu trj nghin các chAt ding thuc phin bng 1 riuc 
thay the. Quán 1 chat chë các 1oi tin chAt, hóa chAt, các loti thuc huO'ng thn 
gay nghin dung vào mc dIch y th, khám, chUa tn, nghien cliru khoa h9c. 

6. Phông Tw pháp 

- Chili trI xay dçmg ni dung, phi hap vâi phông ban lien quan to ch0'c 
tuyCn truyên, phô biên giáo diic pháp 1u.t v phông, chOng ma tüy mt cách sau 
rng cho nhân dan toàn thj xä. Thithng xuyên rà soát, kjp th0'i kin nghj sra dOi, 
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b sung h thng van bàn quy phm pháp 1ut lien quan dn cong tác quãn I 
nhà nrnic ye phông, chông và kiêm soát ma tñy. 

- Phi hçip Cong an th xä, phông Lao dng - Thuang binh và Xä hi 
nghiên ci'ru thâm dnh ho so cai nghin bitt buc, chuyn TOa an nhãn dn thj x 
ra Quyêt djnh áp ding bin pháp xi:r 1 hành chInh dua ngu'ô'i nghin vào trung 
tam cai nghin nhanh chóng, kjp thai, diing pháp lut. 

7. Ban Chi huy Quãn sçr thj xã: 

- Ph& hcip các ban, ngành, cp üy chInh quyn cci s lam tt cOng tc 
tuyên truyn, giáo diic phông, chng ma tüy cho can b chin s' lirc luçmg \LI 

trang và nhân dan trên dja bàn thj xã. 

- Huy dng Fçrc luig thuông trirc, dan quân tçr ye, dir bj dng viên phOi 
hop hrc luçng Cong an, B di Biên phông và các ban, ngành lien quan tO chü'c 
tun tra, kim soát nhüng da bàn, khu virc tr9ng dim phirc tp ye ma t1y; tuyCn 
truyên vn dng nhân dan phông, chng ma tüy. 

8. Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa, The thao và 
Truyên thông thj xã 

- Chü trI, phi hop các ngành, doàn th dy mtnh cOng tác tuvên truyn 
giáo due phông chng ma tüy, nht là các da bàn phüc ttp v t nan  ma tiily. 
Chiii tr9ng di mi ni dung, hinh thüc phü hop vol tInh chit dja bàn, dac  diem 
cüa nhóm di tixçing. Dng thOi, thông qua thirc tin kim nghirn kt qua thi'c 
hin cüa dcm vi dja phuong. 

- Chi dao  Dài Phát thanh - Truyn hInh th xã và phi hap các CU' quan 
báo chi dy manh  dim thông tin các v1i an ma tüy có tang vt thu giü' iOn, các 
guo'ng "ngi.thi t& - vic t& din hInh trong cong tác phOng, chng ma tiiy dC 
nhân dan toàn thj xã bitt, tio nên phong trào toàn dan tjch circ tham gia du 
tranh phông chng ti phm. 

9. Phông Giáo diic vã Dào tio 

- Chi dao  dy  manh  cong tác tuyen truyn phông, chông ma tüy trong cac 
CO SO giáo d%Tc, các tnthng Dai  h9c, Cao dang, Trung hpc chuyCn nghip và 
Trung h9c ph thông nhm dào tao  bi ducng kiên thirc, k9 nãng tuyCn truyên 
phông, chng ma tiy cho di ngü giáo vien, h9c sinh; tip tiic triên khai, thtrc 
hin có hiu qua chiiong trInh giáo diic kin thirc ye k9 näng phông, chOng ma 
tily trong các truOng h9c. 

- Phi hop Cong an th xä to chtrc các buOi ehào cO, ngoi khóa nhãni 
tuyen truyn tác hai  cüa ma tüy và phát dng phong trào h9c sinh, sinh viên phát 
hin t giác ti pham, gop phn thirc hin nhim v phông, chông ma tu trCn 
dja bàn. 

10. Phông Tãi chInh - Kê hoich 

Tham muu Uy ban nhân dan thj xã b trI ngun kinh phi phçtc vi qua 

trInh thirc hin D an; uu tien h tr kinh phi cho cac don yj,  dja phu'o'ng phçic 
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vu cong tác tuyên truyn, du tranh phông, chng ti ph?m ma tüy, cai nghin 
ma tty Va quán 1)2 sau cai. 

11. 1Jê nghj Viên kiêm sat nhân dan, Tôa an nhãn dan thi xã 

- PhOi hp'p nâng cao chit luçmg, hiu qua cOng tác diêu tra, truy to, xét ir, 
thi hành an các vu an v ma tliy, dy nhanh tiên d ra Quyêt djnh áp dçing bn 
pháp xir 1)2 hành chInh dim ngthi vào trung tam cai nghin bat buc; tang cung 
t chirc các phiên tôa lu'u ctng d tuyên truyên, giáo dc pháp 1ut trong nhân 
dan và ran de ti phm. Thirc hin các giâi pháp ciLia Be an theo chiLrc ntng 
nhim v1j ciLia ngành phân cOng. 

- Thu'à'ng xuyên phi hçip, trao di và thng nht cao trong vic dánh iá 
chrng ciLr ti phirn ma tiity, khOng dê sot l9t ti phtm, tránh oan sal. 

Co bin pháp d tuyên truyn và truy thu tài san do phm ti ma có dôi 
vói các di tuçmg buOn ban ma tüy ion trong qua trInh truy tO xét xiir. 

12. Dê nghj Uy ban Mt trn To quôc thj x, các to chuc doàn the cap 
thi xã 

- Chü dông du'a ni dung và các hot dng phông, chOng ma tiiiy gän vó'i 
cuôc van dng "bàn dan doàn kt xay dmg dOi sng van boa"; xây drng 
"phu'à'ng, khéi không có ma tiily". T chiLrc các dt tuyên truyn nâng cao nin 
thiirc dé các cap, các ngânh và mcd nguñ dan chiLi dng phông ngiLra và tIch rc 
tham gia các hot dng phông, chng ma tiiiy. 

- Dy rnnh cOng tác tuyên truyn, vn dng hi viên quân 1)2 con em 
trong gia dInh không phm ti và tham gia t nmn ma tüy. Tiêp tiic xây d ng 
chuong trmnh hành dng tham gia phông, chông ti phim, gàn vOi vic I 5ng 
ghép các chuyên dê khác. Gp gO', dng viên, tis van cho các dôi tixçYng t n I Xã 
hi, t nin ma tiiiy, nhüng nguOi dãc xá trO v da phuo'ng tái hôa nhp çng 
dOng. Dng thO'i tIch circ phM hçp vOi các ngành chiirc nãng trong cOns tác 
phOng chông ma tiiiy. 

12. Uy ban nhãn dan các phu'ô'ng 

- Can ciii' vâo tInh hInh thirc t tui dja phi.rang, hang nàm xây dçim kê 
hoach, dC ra cac giái pháp cii th, chi dto các to chiirc, doàn th triên khai thirc 
hin toân din cOng tác xóa dja bàn phñ'c tp v ma tñy, tio chuyn bin rO net, 
cci the trên dja bàn quãn 1)2. 

- Huy dng các 1irc hrçrng, h thng chInh trj du tranh, xóa bO trit d các 
diem, tu diem, dia bàn phiirc tap v ma tiiiy, có k hoach, bin pháp dam b an 
ninh tit tir, khOng dê tái hlnh thành hoc hlnh thành mOi. 

- ChiLi dng rà soát, ip h so' và áp ding bin pháp cai nghin phà hcip, 
hiu qua dOi vO'i tat cá các di tucing nghin trên dja bàn. Dng thO'i tang crO'ng 
cOng tác quán 1)2, theo dOi các dOi tu'ng sau Cal, CO các hInh thiirc giüp do' rigu'O'i 
nghin sau cai tái hOa nhp cong dng, khOng d tái nghin và phát sinh nguO'i 
nghin rnOi. 
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V. TO CH1C THç'C HIN 

1. Can ci vâo nOi  dung Kê hoch nay, Thu trung các co' quail, ban, 
ngành, doàn th, Chü tjch Uy ban nhân các phuèng xây drng Re hotch thije hn 

Va to chirc quán trit dn các Ca quan, dan v, khi, xórn, trng can b, Dang vi3n 
và nhân dan; djnh k (06 tháng, 01 näm vâ dt xut) báo cáo kêt qua thu'c llién 
v UBND thj xã (qua Cong an thj xã) d tng hçp, theo dOi vá chi dto. Két thác 
Be an (tháng 5/2025), giao Cong an thj xã chü trI phi hçp vó'i Vin phông 
HDND-UBND thj xã tham mu'u UBND thj xä tong kêt Be an theo quy djnh.. 

2. Giao Cong an thj xã chü trI phi hçip vi Van phông HDND-UBND thj 
xã theo döi, huácng dan, kim tra, dOn dc vic thirc hin k hoch nay; dinh k 
thng h9'p kt qua thirc hin báo cáo UBNID tinh, Cong an tinh theo quy dnh. 

3. Yêu cu các ban, ngành, doàn th cp thj xã, UBND các phuà'ng to 

chirc thrc hin nghiêm ttic. Trong qua trInh thirc hin, phát hin khó khän, 
vung mc báo cáo Chü tjch Uy ban nn-dân thj xâ (qua COng an th xã) d 
ducic hung dan, chi dto thirc hin./ 

No'i nhân: 
- UBND tinh; 
- Cong an tinh; 
- TT Thj iiy, TT HDND thi xä; 
- Thành viên BCD thj xä; 
- Các ban, nganh, doàn the cap thj xä; 
- UBND các phu'à'ng; 
- Lu'u: VT, 
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