
UY BAN NHAN I)AN cQNG IIOA XA 1-I)I CIlU NGHIA VI1T NAM 
'I'H! XA CIJA LO Dôc IIp - Tu' do - Hanh phIic  

S: /KH-UBND Cza Lc3, ngày tháng 4 nãin 2022 

KE HOACH 

Thui'c hiên Chuong trInli Phông, chöng ma tt'iy, giai doan 2021 - 2025 

Thii'c hin K hotch s 257/KI-1-SLDTBXH ngày 27/01/2022 cüa S Lao 
dng TBXH tinh Ngh An ye vic "Thtc hin Chuong trinh Phàng, chong ma t1iy 
giai dotn 2021-2025". UBND thj xi Cra Là xây dimg kC hoich triên khai thixc hin 
niur sau: 

1. MIJC TIEU 

1. MLc tiCu chung 

- Phát huy sirc minh tng hcip cüa ca 1i thng chInh trj, toln dan trong cong 
tác cai nghin vâ quail i sau cai nghin ma tlly; t1ng cu'ô'ng chi do lam chuyên 
biCn nhin thrc ye nhim vu và trách nhim, nãng cao hiu qua phOi hcip giüa các 
so', ngãnh, doân the, chInh quyCn dja phuong, nhãt liX vai trô cCia nguà'i dimg dâu 
trong cOng tAc phOng, chOng ma tiy nói chung, tO chrc Cal nghin ma tiiy Va quãn 
1 sau cai nói riêng; 

- Di mó'i, nâng cao hiêu qua cong tác dr phOng và diu trj nghin nhm 
giãm tác hii cüa nghin ma tOy, kiCm chC sçr gia ting so nguO'i nghin rnó'i, giâm t' 
1 tái nghin, tang sO ngu'1i nghin ma tiiy sau cai dLftyc I try dy nghC, vay von và 
tio vic lam, gop phân giám tác hti cOa t ntn ma ti1y, bão darn trit tçr, an toàn xã 
hi và näng cao sirc khóe nhân dan; 

- Nãng cao trInh d, chuyên mOn nghip vii cho di ngü lam cOng tác cai 
nghin ma tOy vã quãn l' sau cai nghin ma tOy dC dáp irng yêu câu trong tInh hinh 
rnó'i. 

2. ChI lieu, niic tiCu cv the 

- 100% cac phu'à'ng phOc tip ye ma toy Va các co so' cai nghin ma tOy du'gc 
tuyên truyn phOp luQtt ye phOng chOng ma tOy Va cai nghin ma tOy bang nhiêu 
hInh thirc khác nhau. 

- TrCn 100% sO nguOi nghin va nguoi sO' dung trOi phép cht ma tOy cO h 
so' quãn l du9'c tip ctn djch vij tu' vn, diu trj, cai nghin ma tOy, h trV hOa nhtp 
cong dOng. 

- 1-lang 11am, cO trCn 90% so ngu'O cai nghin ti cOc co sâ cai nghin, trên 
70% sO nguO'i cal nghin tii gia dinh, cong  dOng duc dy nghê. Tiêp tiic nang cao 
sO ngrà'i dLr9'c vay vOn to vic lam theo quy djnh cOa pháp lut. 

- 100% cOn b y tC cOng tOc tii co sO' diu trj nghin có My dO van bang 
chOng chi theo quy djnh v diu trl nghin 
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II. NQI DUNG vA GIAL PHAP TH!J'C HIN 

1. Tang cu'ô'ng hiu lrc, hiu qua trong clii thio, diêu hành vã quãn 1 nhà 
niróc ye cong tác cai nghin Va quãn 1ç7  san cai nghin ma thy 

- Tip tiic clii do trién khai thirc hinhiu qua, bào dam dng miic tiêu, yêu 
câu, ni dung quy dnh cha Luit Phông chOng ma thy và các van ban cha Trung 
uong, cha Tinh hy, J-IDND vâ UBND tinh diên liInh, nhu': Clii thj so 36-CT/TW 
ngày 16/8/20 19 cüa B ChInh trj ye tang cu'àng, nâng cao hiu qua cong tác phông, 
chông vâ kiCrn soát ma thy; QuyCt djnh sO 291/QD-TTg ngày 2 1/02/2020 cha Thhi 
tuó'ng ChInh phfi ban hânh Kê ho?ch triên khai, thrc hin Clii thj so 36-
CT/TW;Cliuong trinh hành &5ng so 96-Ctr/TU ngày 07/11/2019 cOa Ban thuOng vii 
Tinh fiy ye thirc hin Chi thj so 36-CT/TW ngày 16/8/2019 cha B ChInh trj ye tang 
cu'è'ng, nâng cao hiu qua cong tác phOng, chOng và kiêm soát ma tiiy; Nghj quyêt 
so 05/2020/1-IDND cfia 1-IDND tinh ye mt so chInh sách ho tr9 cOng tác dàu tranh 
vó'i ti phm ma thy trên dja ban tinh Ngh An; Nghj quyêt sO 16/2018/NQ-1-IDND 
ngãy 12/12/2018 ye rnt sO chIrih sách hO trV cüa tinh Ngh An dOi vói cOng tác cai 
nghin ma thy và ngu'O'i không có nai cis trill On djnh lu'u trill tim thri tii các co' si 
cai nghin trong thOi gian cho lllp hO so xem xét, quyCt djnh áp diing bin phàp xilr 
l hãnh chmnh du'a vào tru'Ong giào du'Ong và co sO giáo diic bat buc và cãc van bàn 
cO lien quan cilia Trung uong. cilla tinh. 1)OngthO'i tham muu trinh HDND, UBND 
tinh ban hành các van bàn clii d?o,  hu'ó'ng dan thrc hin nhim viii cai nghin Va 
quàn l sau cai nghin ma thy sau khi Lut phOng chông ma thy sfra dOi có hiu hrc 
thi hành. 

- Thu'ông xuyCn rà soát, ciling c, kin toàn Ban Chi dio phOng, chng ti 
pharn, t nin xã hi và xây dirng phong trào toàn dan báo v an ninh To quOc các 
cap. Tang cu'O'ng hiu l'c, hiu qua. bôi throng nâng cao nâng 1irc lãnh dao,  chi 
huy và di ngü can b chuyCri trách, tr1rc tiCp tham gia phOng, chOng ma thy, dc 
bit là cap cO' SO' dáp ilrng yCu câu, nhiin viii dit ra. 

2. Nflng cao hiu qua cong tac ttiyên truyn, giáo diic ThOng, chông ma thy 

- Day manh  da dang hOa các ni dung, hInh thilrc tuyên truyn, giáo diic 
phOng, chong ma till)' nói chung, cai nghin ma tiliy nói riêng. Thu'O'ng xuyên cp 
nht vâ phO biên thông tin cho nhân dan ye tác hai  cilia ma thy, dtc bit là ma thy tOng 
hp'p; phu'o'ng thilrc. thu doçtn cilla t5i phçim ma thy và và các chill tru'o'ng, chInh sách 
cilia nhà nu'ó'c ye cOng tác cai nghin yà quãn l' sau cai nghin ma thy; u'u tiên ttp 
trung tuyên truyên cho các nhóm dOi tuQ'ng có nguy co cao nhu thanh, thiêu niên. h9c 
sinh, sinh viCn... yà các dla  bàn tr9ng diem philrc tp ye ma thy; tiêp tiic xây dçmg, 
cüng cO ià nhân rng nhu'ng mO hinh, Ca nhân tiêu bieu trong cOng tác cai nghicn và 
quän l sau cai nghin ma thy. 

- Khuyn khIch các dja phuo'ng, do'n yj  xay dirng, nhãn rng các mô hInh, 
diên hinh tiCn tiên trong cOng tác cai nghin Va quan 1 sau cai nghin ma thy ma 
tuy; hO try, giilip dO' ngu'O'i nghin cai nghin ma tiliy; thirc hin tOt cOng tác biu 
du'ong, khen thu'O'ng nhàm dng yiên kjp thai nhü'ng diCn hInh tiêu biêu trong cOng 
tác cai nghin và quán l sau cai nghin ma thy. 



3. Dôi mó'i, nng cao hiu quil cong tác Cal ngIiin và quãn 1 sau cal 
nghin ma tñy 

Tang cu'n di mói, ning cao hiu qua cong tác cai nghin ma tüy và h trçY 
nguOi nghin ma tiiy hOa nhip c)ng dông; chii trQng xä hi hóacông tác cai nghin; 
quan tam ho tro, tu' van, giói thiu, tao  vic lam, các hoat dng ho tr khác cho ngui 
sau cai nghin ma t1y. 

- T chirc dào tao, t41p hun nãng cao näng hrc v chuyên mOn nghip vi cho 
can b lam cong tác cai nghin và quán 1 sau cal nghin ma tiy. 

- T chii'c cai nghin ma t(iy bng các hInh th'c phi hp'p vi tüng loai dôi 
tu'9'ng. 1-10 trçY ngu'O'i sau cai nghin ma tiy tIm vic lam, vay vOn dãu tu' san xuât 
kinh doanh. 

- Diy rninh xa hi hóa Va khuyn khIch các tO chirc, doanh nghip, Ca nhân 
tham gia và dóng gop cho cong tác cai nghin và quán l sau cai nghin ma t1iy. 

III. PHAN CONG NHIIM VU 

1. Phông Lao dQng TBXH thi xä 

- Chü trI, phi hp'p vol cac phông, don v có lien quan tham rnu'u UBND thj 
xä chi dao  triên khai thông nhât victO chirc phOng ngra nghin ma tiiy, cai nghin, 
rà soát nhu ciu hpc nghê, vic lãm,tO chü'c giáo diic, dão tao nghC nghip, vay vOn, 
tao vic lam, ho trV hOa nhip cong  dOng cho các dôi tu'Q'ng d cai nghin và quãn l 
sau cai nghin ma tciy. NghiCn cO'u, kiCn nghj, dê xuât các chC d, chInh sách 'ju dai 
theo nghê dOi vol nguO'i lam cOng tác cai nghin ma tOy tai  các Ca sâ cai nghin ma 
ti:iy. 

- ChO dng phi hyp vo'i cOc dan vj lien quan tharn mu'u UBND thj x chi 
dao triên khai tOt cOng tác tuyCn truyCn, nâng cao nhtn thO'c,thrc hin có hiu qua 
cOng tác cai nghin vâ quOn l' sau cai nghin ma tOy; cOng tác xây drng xà, phuO'ng 
lânh mnh khOng CO t nin x hi; lông ghép cOng tác cal nghin phic hôi vào hoat 
dng cOa cOc chuong trInh, kC hoach ye xóa dói, giOm nghèo, tao  vic lam; 

- To chOc cOc lop tip huIn, nOng cao nang liyc cho can b thirc hin cOng tác 
cai nghin và quán l sau cai nghin ma tOy tai  các  dla  phuo'ng; 

- Tham nuru UBND thj xii phöi hç'p voi các ngAnh cO lien quan t chirc 
huOng din, kiCm tra, dOn dOe cOng tic phOng ngO'a nghin ma tOy, cai nghin ma 
tOy, ho trV hOa nhip cong dOng vii hO trç sau cai khic. 

- Tham mu'u liinh dto UBND thi xi clii do phi licp vâi cic ngiinh lien quan, 
cic dja phu'o'ng tio diCu kin, ho trçY tao  vic him cho ngu'O'i sau cai nghin ma tOy. 

2. Phông Tii chInli- Kê hoach thi xi: phi hop vOl PhOng Lao dng TBXH 
thj xii, don v liCn quan vii LJBNI) cic phuong tham mu'u linh dio UBND th xi 
xem xét, bO trI kinh phI dC các don vi, dja phuo'ng lien quan quin l, to chO'c day 
nghC cho ngu'ô'i nghin ma tOy cal nghin tai  gia dinh, cong dOng vii cai tai  cic co' 
sO' theo quy djnh. 

3. Uy ban uhan din cic phu'Ong: 
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- Xây dng Ké hoch thirc hin "K hoc1i thrc hin Chuong trinh. phông, 
chông ma tüy giai don 202 1-2025" tai  da phuo'ng; 

- To chirc tuyén truyn, phô biên, giáo dic pháp 1ut v phông, chng ma tiiy 
nói chung trong do có cong tác cai nghin Va quán 1 sau cai nghin ma tñy; 

- Phi hcp vói cong an c1ng cp rã soát, thng kê s ngu'ôi nghin CO h so' 
quãn ! trén dja bm dang dugc to chOc cai nghin ma tOy (cai ti cac CO So' cai 
nghién, cai t?i  gia dinh cng dOng v dang diêu trj nghin bang thuôc thay the 
Methadone,...); 

- Huy dng các ngun hrc 0 dja phiro'ng, Ing ghép các chu'ong trInh xóa dói, 
giám nghèo dê giOp nguài sau cai nghin ma tOy du9C hgc nghê, vay von, tao viêc 
lam, On djnh cuc song. 

- Lam tOt cong tee cai nghin ma tOy t?i  gia dinh, c)ng dng vã cong thc Ip 
h so' xem xét, quyOt djnh Cp diing bin phCp xO 1 hãnh chInh dua vao co cai 
nghin bat buc, dam bCo dt và vu'çYt clii tiêu du'9'c giao. 

- Lông ghép các chu'ong trinh an shili xã hi d h tr nguôi sau cai nghin 
ma tOy dupe dy nghê, vay vOn và to vic lam. gãn vói vic phu'äng !ânh mình 
không Co t nin xã hi vO'i cCc phông trio khCc ye phông, chông ma tOy tii dja 
phuong; 

- Xây dirng cCc mO hinh. diii hInh v cOng tCc cai nghin và quán ! sau cai. 

IV. T CHU'C TF11JC IiIJN 

1. CCc don vj liOn quail, UI3ND cCc phu'ô'ng chO dng xây dirng ké hoch. bin 
pháp ci the dO thirc hin cCc nhim vii dirçic phCn cong trong kO ho?ch nay; djnh kS' 
bCo cáo kêt qua thirc hin 6 tháng trtrO'c ngày 10/6; báo cáo nãm trirO'c ngãy 10/12 
hang nám vâ bCo cáo dt xuât ye UBND thj xa CO'a Lô qua Pliông Lao dng TBXH 
xãhói,). 

2. Phông Lao dng TBXI-I thj xã thuO'ng xuyOn hu'âng dan. kim tra, don dc, 
giám sat, dCnh giá vic triên khai t1c hin kê hoich; tOng hp'p, tham mu'u UBND 
thj xa báo cáo cap có thâm quyên theo quy djnh ye tInh hInh, kOt qua tIirc hin kê 
hoach trên dja ban tinh djnh k' (6 tháng, hang näm), so' kêt giu'a k' (närn 2023) và 
tOng kêt thic 1iin 5 nirn theo quy djnh./. 

Noinliumn: / TM. UY BAN NHAN DAN 
- Sà Lao dng TBXH tinli (Dé B/c); KT. CHU T!CH 
- TI 1'hi üy, HDND ( Be B/c); P110 CHU TICII 
- ChU tich. PCI. UBND Thi x; 

- Ban tuyên giáo. Dan vn Tlij iiy; 

- Các ban, ngành lien quan cp Th; 

- Thânh viCn Ban clii dao Tlii xã; 

- UBND các phu'mg: 
- LLru VT. 11oing Vn PhIic 
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