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KẾ HOẠCH 

Cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý 

năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật Xử lý 

vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về 

cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy nhằm 

kiềm chế gia tăng người sử dụng, người nghiện ma túy mới; nâng cao hiệu quả 

công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; giải quyết việc làm 

và các vấn đề xã hội sau cai nghiện ma túy; phòng, chống tái nghiện, tạo chuyển 

biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện ma túy 

và quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu: Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, phối hợp tổ chức thực hiện; phát huy vai trò người đứng đầu, sức mạnh của 

cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, bám sát chỉ đạo quy định tại Luật Phòng, 

chống ma túy năm 2021, các văn bản hướng dẫn để thực hiện đồng bộ các giải 

pháp cai nghiện và quản lý sau cai một cách hiệu quả, kiềm chế gia tăng người 

nghiện mới, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần ổn định chính trị và giữ gìn an ninh 

trật tự trên địa bàn huyện. 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. Mục tiêu chung: Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, 

toàn dân; nâng cao nhận thức, hiệu quả phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện 

ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy nhằm giảm tác hại của sử dụng ma túy, 

nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần nâng cao 

sức khỏe nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội. 

2. Chỉ tiêu cụ thể 
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- 100% người dân được tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các kiến thức về 

ma túy, nghiện ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp. 

- Trên 80% số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy 

có hồ sơ quản lý được tiếp cận tư vấn, sàng lọc, đánh giá và tham gia vào các 

chương trình giáo dục hành vi, chương trình điều trị nghiện thay thế, chương 

trình cai nghiện ma túy thích hợp, được tiếp cận, cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ 

phòng ngừa nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy có nhu cầu được hỗ 

trợ hòa nhập cộng đồng. 

- Trên 80% cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước, cán bộ trực tiếp làm 

công tác cai nghiện, quản lý sau cai được tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực. 

- Rà soát cơ sở đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma tuý tự 

nguyện; đảm bảo niêm yết công khai các cá nhân, đơn vị đủ điều kiện cung cấp 

dịch vụ làm công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện trên địa bàn; xây dựng đội 

công tác xã hội tự nguyện và điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy, quản lý 

sau cai nghiện ma tuý. 

- 100% số người tham gia điều trị, cai nghiện ma túy được tư vấn học 

nghề, tìm việc làm và phấn đấu 50% người có nhu cầu học nghề được đào tạo nghề. 

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tư vấn cung cấp dịch 

vụ cai nghiện ma túy; quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma 

túy; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, quản lý 

sau cai nghiện ma túy góp phần phát triển, hoàn thiện Chính phủ điện tử. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và 

quản lý nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau 

cai nghiện ma túy; bám sát chỉ đạo và quy định tại Luật Phòng, chống ma túy 

năm 2021; các văn bản hướng dẫn thi hành của trung ương, địa phương về 

phòng, chống và kiểm soát ma túy để tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả về 

cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý. 

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn. 

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy 

- Hướng dẫn chuyên môn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến; tư 

vấn, giáo dục về phòng ngừa nghiện ma túy để nâng cao hiệu quả công tác cai 

nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ 

cao và người sử dụng trái phép chất ma túy. 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về 

cai nghiện, quản lý sau cai, phòng, chống và kiểm soát ma túy với nhiều nội 

dung phong phú, hình thức đa dạng; chú trọng công tác tuyên truyền có chiều 

sâu và trực tiếp thông qua các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể các 

cấp, các tổ chức xã hội như tọa  đàm, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề… 
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- Chú trọng tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ 

quan, doanh nghiệp. Phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong công tác vận 

động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai 

nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện. Tiếp tục thực hiện các nội dung phối hợp 

truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Công 

an huyện;UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

3. Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ trực tiếp làm công 

tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện: Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn 

nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán 

bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đội ngũ tình nguyện 

viên tại các điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy xã, thị trấn; bồi dưỡng, 

tập huấn cho các cán bộ làm công tác quản lý, điều trị cai nghiện ma túy và quản 

lý sau cai tại cộng đồng. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc phối 

hợp với  phòng chuyên môn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, phối hợp 

với Sở Y tế và các tổ chức cá nhân liên quan. 

4. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cai nghiện tại cộng đồng: Tăng 

cường công tác tuyên truyền và vận động người nghiện ma túy tham gia chương 

trình điều trị nghiện, các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone 

tại các cơ sở điều trị. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chủ 

trì, phối hợp với Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND 

các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

5. Thực hiện các biện pháp cai nghiện và xác định tình trạng nghiện ma 

tuý; lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc theo quy định; 

thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý, quản lý giáo dục người 

nghiện ma tuý tại địa bàn cơ sở, nhất là các đối tượng có biểu hiện ngáo đá, loạn 

thần không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự xã hội. 

Đơn vị thực hiện: Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc. 

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan cấp huyện; UBND các xã, thị trấn và các 

cá nhân, tổ chức liên quan. 

6. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công 

tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy 

cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn huyện Đình Lập. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh,  Xã hội- Dân tộc chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức 

liên quan. 

7. Thực hiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng 
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- Phát động toàn dân phòng ngừa tệ nạn xã hội, vận động người nghiện 

ma túy và gia đình người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký các hình thức cai 

nghiện ma tuý phù hợp; tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân tham gia 

mạng lưới cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện; cung cấp dịch vụ cai nghiện ma 

tuý tự nguyện tại gia đình và cộng  đồng. 

- Xây dựng tổ chức tốt công tác tư vấn, tham vấn cho người sử dụng ma 

túy tránh xa ma túy, hòa nhập cộng đồng, vận động khuyến khích các tổ chức cá 

nhân tham gia thực hiện các hoạt động cai nghiện tự nguyện trên địa bàn.  

Đơn vị thực hiện: UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

ban, ngành và các cá nhân, tổ chức liên quan. 

8. Triển khai ứng dụng nền tảng công nghệ số vào việc tư vấn cung cấp 

dịch vụ cai nghiện ma túy; quản lý người cai nghiện ma túy, người sau 

cainghiện ma túy; đào tạo trực tuyến; báo cáo trực tuyến; cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy 

gópphần phát triển, hoàn thiện Chính phủ điện tử. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức liên quan. 

9. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện 

- Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý sau cai nghiện và 

công tác tái hòa nhập cộng đồng như: Tổ chức tư vấn, xét duyệt, bàn giao đúng 

trình tự, thủ tục, đúng đối tượng trong diện quản lý sau cai tại nơi cư trú.  

- Thực hiện tốt công tác quản lý sau cai, đảm bảo 100% người hoàn thành 

cai nghiện ma túy hoặc người đã hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế được quản lý sau cai tại nơi cư trú. Phân công cho các 

đoàn thể, tình nguyện viên, thanh niên tình nguyện tư vấn quản lý, giúp đỡ hỗ 

trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện nhằm tạo thu nhập ổn định 

cuộc sống.  

- Khuyến khích, vận động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải 

quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng người sau cai nghiện ma 

túy, nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện. 

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, dơn vị; UBND các xã, thị trấn và các cá 

nhân, tổ chức liên quan. 

10. Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 

- Các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát, việc thực hiện kế hoạch công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai 

nghiện ma túy để điều chỉnh nội dung, biện pháp phù hợp nhằm không ngừng 

nâng cao kết quả, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện 

ma túy.  
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- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về người sử dụng ma tuý, người 

nghiện ma tuý, đối tượng đã được cai nghiện ma tuý và đối tượng quản lý sau 

cai nghiện để phục vụ cho các cấp quản lý. 

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn và các cá 

nhân, tổ chức liên quan. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách năm 

2022 của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện 

hành và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc: Là cơ quan chủ trì 

thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các tổ 

chức cá nhân liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình, kết 

quả thực hiện, báo cáo UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

theo quy định. 

 2. Các cơ quan, ban, ngành có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao có trách nhiệm phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả về 

UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc trước ngày 

05/12/2022). 

 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện 

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hội viên và quần chúng 

Nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển 

khai thực hiện kế hoạch này. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát quá 

trình thực hiện tại các cơ quan, đơn vị. 

 4. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị, xem xét, 

quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc; xem xét, quyết định những trường hợp miễn, hoãn chấp 

hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc. 

 5. UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ vào tình hình số người nghiện ma túy trên địa bàn, xây dựng và tổ 

chức thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; chủ động 

bố trí ngân sách, nhân lực, lồng ghép kinh phí các chương trình, đề án có liên 

quan trên địa bàn để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch. 

Báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn (có số liệu cụ thể), phản 

ánh những khó khăn hạn chế, nguyên nhân các chỉ tiêu, mục tiêu chưa đạt và đề 

xuất các nội dung hoạt động gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc trước ngày 05/12/2022). 
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 UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có 

vấn đề vướng mắc, các cơ quan kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc) để xem xét, giải quyết./. 

 Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

-UBMTTQ VN và các tổ chức CT-XH huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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