
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO 138

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /KH-BCĐ Hải Dương, ngày           tháng  4  năm 2021

KẾ HOẠCH
Phòng, chống ma túy năm 2021

Thực hiện Công văn số 1477/VPCP-KGVX ngày 09/3/2021 của Văn 
phòng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công 
tác của Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, Ban Chỉ đạo 138 
tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp 

nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy thông qua việc phát 
huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, cơ quan chính quyền và các tổ 
chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

2. Hạn chế phát sinh người nghiện mới; duy trì không để phát sinh tệ nạn 
ma túy tại địa bàn cấp xã không có tệ nạn ma túy; giảm số xã, phường, thị trấn 
có tệ nạn ma túy; mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng được 1 mô hình điểm 
về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống 
ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% số xã, 
phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp. 100% người trong nhóm nguy cơ 
cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy.

4. Triệt xóa ngay các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy khi mới hình 
thành; 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy ở trong tỉnh được 
phát hiện, xử lý triệt để; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy; 
kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng trồng trái phép cây có chứa chất ma túy trên 
địa bàn.

5. 90% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận 
các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; 100% cơ sở cai nghiện đáp ứng các tiêu 
chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy.

6. Thực hiện đúng các quy định, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trong các mặt công tác phòng, chống ma túy.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo
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- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị 
về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” 
và Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành kế hoạch triển khai thưc hiện Chỉ thị số 36-CT/TW1.

- Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy và tổ chức có 
hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và 
“Ngày Quốc tế và ngày Toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực cho Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện, xã; tổ 
chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống ma 
túy. Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống ma túy tại một số địa 
phương.

2. Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy
Tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy với các nội dung và 

hình thức phù hợp với từng loại đối tượng; tập trung vào các khu vực, địa bàn 
trọng điểm phức tạp về ma túy, các nhóm có nguy cơ cao. Cụ thể:

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thông ở cấp huyện, xã để 
tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn, 
xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp 
về ma túy; phát huy vai trò của người có uy tín trong dòng họ, chức sắc trong 
các tổ chức tôn giáo, người có uy tín, người tiêu biểu trong xóm, làng, xã…, 
hình thành mạng lưới tuyên truyền viên trong cộng đồng dân cư.

- Tổ chức các cuộc thi về chủ đề phòng, chống ma túy cho cán bộ làm 
công tác tuyên truyền; lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma 
túy trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình.

- Tuyên truyền trực quan (bảng tin, panô…) tại các địa điểm đông người 
qua lại, qua các trang mạng internet, báo điện tử, mạng xã hội…

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân 
cư, trong trường học; tổ chức tuyên truyền, vận động cá biệt, tập trung vào các 
đối tượng có nguy cơ cao.

3. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về 
ma túy

Làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc diễn biến các đối tượng phạm 
tội ma túy; thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ đấu tranh, xử lý các loại tội phạm về 
ma túy, triệt xóa ngay các điểm, tụ điểm phức tạp trên địa bàn; tăng cường quản 
lý hoạt động của các nhà hàng, nhà nghỉ, quán bar, karaoke... không để các đối 
tượng lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm soát chặt chẽ các 

1 UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện số 910/KH-UBND ngày 25/3/2020.
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hoạt động hợp pháp về ma túy. Không để xảy ra hoặc triệt phá ngay tội phạm 
sản xuất trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng phòng ngừa, phát hiện và triệt xóa 
kịp thời các tụ điểm, điểm mua bán lẻ ma túy trên địa bàn. Mở các đợt cao điểm 
tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Lựa chọn các vụ án điểm 
điều tra, truy tố, tổ chức xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục, răn đe.

- Kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà hàng, quán bar, 
quán karaoke, khách sạn… nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý 
các đối tượng lợi dụng để hoạt động mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái 
phép chất ma túy.

- Tổ chức thực hiện công tác phối hợp trong quản lý, kiểm tra, giám sát để 
ngăn chặn hiệu quả việc thất thoát, thẩm lậu các tiền chất, hóa chất, dược liệu 
vào việc sản xuất ma túy tổng hợp; chủ động tổ chức các biện pháp ngăn chặn 
việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy.

- Nâng cao hiệu quả biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn đối với người nghiện; biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
Quản lý, giáo dục số người nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn; những người 
nghiện đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xử lý hành chính từ các trại giam, 
cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ cở cai nghiện bắt buộc về địa phương.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng của các mô hình hoạt động có hiệu quả 
trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy ở khu dân cư như: “Tổ 
đoàn kết”, “Khu phố tự quản”, “Tổ liên gia”… làm nòng cốt trong việc phòng 
ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy ở khu dân cư.

4. Công tác cai nghiện và quản lý người nghiện, người sử dụng trái 
phép chất ma túy

- Tiếp tục triển khai đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, nâng cao chất 
lượng công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, phù hợp với tình hình thực tế.

- Khuyến khích người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện, điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone) tại cộng 
đồng.

- Tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện, nâng cấp, cải 
tạo các cơ sở cai nghiện ma túy theo hướng đa chức năng, thân thiện và dễ tiếp 
cận đối với người nghiện; nâng cao hiệu quả công tác điều trị nghiện và đảm bảo 
an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Nghiên cứu các quy trình tiến 
hành điều trị nghiện ma túy có hiệu quả với từng loại ma túy, đặc biệt là ma túy 
tổng hợp để áp dụng tại các cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở y tế.

- Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay 
vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chống 
tái nghiện ma túy; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện 
cho người đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường xã hội hóa, 
huy động các nguồn lực vào công tác điều trị và cai nghiện ma túy.
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- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ 
cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tư vấn, điều trị cai nghiện 
ma túy, các thành viên Tổ công tác cai nghiện tại cơ sở.

- Xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách hạn chế người nghiện bỏ 
việc điều trị; thí điểm và nhân rộng các mô hình cai nghiện và quản lý người 
nghiện kết hợp với dạy nghề, tạo việc làm theo hướng xã hội hóa.

- Phát động quần chúng phát hiện, cung cấp thông tin về người sử dụng 
trái phép chất ma túy. Khuyến khích người nghiện tự khai báo tình trạng nghiện 
của bản thân.

- Rà soát, cử cán bộ đi đào tạo tại các lớp cấp chứng chỉ cho cán bộ có 
thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy, đảm bảo đáp ứng yêu cầu xác 
định tình trạng nghiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành 

phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch này xây dựng kế hoạch 
triển khai thực hiện. Kế hoạch thực hiện gửi về Ban Chỉ đạo 138 (qua Phòng 
Tham mưu - Công an tỉnh). Định kỳ 6 tháng, 1 năm có báo cáo kết quả thực hiện 
theo quy định.

2. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy (có kế 
hoạch cụ thể, dự kiến trong Quý 3/2021).

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
đốc, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo cấp 
trên theo quy định./.

Nơi nhận:                                                                   
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);       
- Các Phó CT UBND tỉnh (để phối hợp chỉ đạo);   
- Các Thành viên BCĐ 138 tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCĐ 138 các huyện, thị xã, thành phố;  
- Lưu: VT, NC Quảng (20b).

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Minh Hùng
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