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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN QUỲ CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Qùy Châu, ngày         tháng       năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức cai nghiện và Quản lý sau cai nghiện ma túy  

trên địa bàn huyện Qùy Châu năm 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 259/KH - UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022, 

UBND huyện Qùy Châu ban hành Kế hoạch Tổ chức cai nghiện và Quản lý sau cai 

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

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về công 

tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy gắn với tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp nhằm phát huy vai trò, 

trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị và toàn dân tham gia 

vào công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện. 

2. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, cai 

nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy bằng nhiều hình thức khác nhau. 

4. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị 

phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, thực hiện kiên trì, 

thường xuyên để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm giảm thiểu tác hại do 

người nghiện ma túy gây ra. Quá trình thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau 

cai nghiện ma túy phải gắn với các nội dung công tác phòng, chống ma túy nói 

chung và lồng ghép với các chương trình phát triên kinh tế, xã hội của địa phương 

nhăm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực cho công tác này. 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. 80% trở lên người nghiện có hồ sơ kiểm soát đang có mặt tại địa phương 

được tổ chức các hình thức cai nghiện phù hợp hoặc tham gia chương trình điều trị 

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, Buprenorphine 

2. Thực hiện đạt 100% chỉ tiêu cai nghiện ma túy năm 2022, góp phần từng 

bước kìm giữ số người nghiện ma túy mới, tăng tỷ lệ người nghiện ma túy cai 

nghiện thành công; 

3. 100% cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy tại các xã, thị trấn được đào 

tạo, tập huấn nâng cao năng lực về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma 

túy. 

4. 100% người nghiện ma túy sau cai, khi hòa nhập cộng đồng được quan tâm 

quản lý, giúp đỡ hòa nhập cộng đồng. 

5. Tiến hành rà soát, đánh giá các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch 

vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định của Luật 
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phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 

của Chính phủ để có phương án thực hiện phù hợp, hiệu quả. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 1. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chí đạo triển khai thực hiện. 

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác cai nghiện và quản lý 

sau cai nghiện ma túy theo quy định mới của Luật Phòng, chống ma túy, Luật sửa 

đôi, bổ sung một sô điêu của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định sô 

116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 cua Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Phòng, chông ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính vê cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là chỉ 

tiêu cai nghiện ma túy. 

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực 

hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; kịp thời tháo gỡ khó 

khăn, vướng măc cho các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện 

nhiệm vụ. 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy, cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung phong phú, 

hình thức phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống ma túy nói chung và cai 

nghiện, quản lý sau cai nghiện nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

pano, áp phích, khẩu hiệu… 

 - Tập trung tuyên truyền tại địa bàn khối, bản, trong các trường học trên địa 

bàn. Chú trọng tuyên truyền đối với những người có nguy cơ cao, đặc biệt là học 

sinh trong các trường học nhằm ngăn ngừa phát sinh người nghiện ma túy mới. Huy 

động sự tham gia, vào cuộc của 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; 

 - Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của 

trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai 

ma túy, nhất là những quy định mới tại Luật phòng chống ma túy, Luật sửa đổi, bổ 

sung một sổ điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 116/2021/NĐ-

CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một so điều của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính vê cai nghiện ma túy và quản lý sau 

cai nghiện ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành khác. 

- Tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy và gia đình có người nghiện 

ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện và tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện 

phù hợp; hồ trợ, giúp đỡ người nghiện và gia đình có người nghiện ma túy hiểu 

được lợi ích của cai nghiện cũng như tiếp cận được với các hình thức cai nghiện phù 

hợp. 

 3. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.   

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về cai nghiện ma túy. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo quy 

định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ, khuyến 

khích người nghiện ma túy đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng. 
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- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nâng cao nhận thức để chuyển đổi 

hành vi của người nghiện ma túy sau cai, phòng, chống tái nghiện;  

4. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện và công tác 

tái hòa nhập cộng đồng. 

- Triển khai có hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định 

tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý sau cai, đảm bảo 100% số 

người đã cai nghiện ở các cơ sở trở về cộng đồng được quản lý tại nơi cư trú; đẩy 

mạnh hỗ trợ dạy nghề, truyền nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ổn định 

cuộc sống, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện. 

 - Tăng cường hỗ trợ công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người sau 

cai nghiện tại nơi cư trú. 

 5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công 

tác cai nghiện, quản lý sau cai. 

 -  Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về công tác quản lý, điều trị cai nghiện 

phục hồi và quản lý sau cai tại cộng đồng; Cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm 

công tác phòng chống tệ nạn xã hội tham gia tập huấn nâng cao năng lực quản lý và 

chuyên môn nghiệp vụ do cấp tỉnh tổ chức.  

 6. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma 

túy tại các địa phương, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng măc trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ về cai nghiện phục hồi. 

 III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

   1. Phòng Lao động-TB&XH. 

 - Phối hợp với các phòng ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn  các xã, thị 

trấn thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện ma túy bắt buộc, 

đảm bảo đúng thủ tục, hoàn thành và vượt chỉ tiêu cai nghiện được giao; 

 - Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, 

đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; 

 2. Công an huyện. 

 - Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh, truy quét, triệt xóa các tụ 

điểm, đối tượng tội phạm tàng trữ, buôn bán và sử dụng ma túy.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác lập hồ sơ 

đưa đối tượng vào cai nghiện ma túy bắt buộc, đảm bảo đúng thủ tục, hoàn thành và 

vượt chỉ tiêu cai nghiện được giao.  

 - Nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ma túy, thường xuyên rà soát, 

thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn huyện để có biện pháp xử lý phù hợp, kịp 

thời; 

 - Chỉ đạo Công an các các xã, thị trấn phối hợp làm tốt công tác quản lý sau 

cai nghiện gắn với tổ chức tổng điều tra, rà soát, thống kê, phân loại và quản lý chặt 

chẽ người nghiện ma túy trên địa bàn. Phối hợp với gia đình, chính quyền địa 

phương quản lý đối tượng trong thời gian chờ làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa 

người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tiến hành các biện pháp cai nghiện tại gia 

đình và cộng đồng; Tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng chống các tội 

phạm ma túy. 
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 3. Phòng Tài chính & Kế hoạch. 

 - Tham mưu bố trí ngân sách phục vụ cho Chương trình cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai;  

 - Hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn lập hồ sơ và tham mưu 

UBND huyện hỗ trợ kinh phí cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; tổ chức 

thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định. 

 4. Phòng Y tế. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm y tế  huyện và Trạm y tế cấp xã sử dụng các 

liệu pháp, các loại thuốc theo phác đồ điều trị trong cắt cơn, cai nghiện ma túy theo 

quy định;  

 5. Phòng Giáo dục & Đào tạo. 

 Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền  

phòng chống ma túy trong hệ thống ngành giáo dục và trong các trường học trên địa 

bàn; lồng ghép hoạt động tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy với các hoạt 

động của ngành giáo dục, với các hoạt động ngoại khóa của học sinh.  

 6. Phòng Văn hóa -Thông tin. 

 Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo các đợt cao điểm tuyên 

truyền phòng, chống tệ nạn ma túy; chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép thực hiện phong 

trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với công tác phòng, chống tệ 

nạn ma túy. 

 7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông. 

  Thường xuyên viết bài, đưa tin, phóng sự về tác hại của ma túy và công tác 

phòng chống tệ nạn ma túy, công tác nêu gương các điển hình nhằm tuyên truyền 

giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức phòng chống các tệ nạn ma túy 

và chủ động tham gia công tác cai nghiện ma túy. 

 8. Trung tâm Y tế. 

 - Cứ cán bộ y tế làm công tác cai nghiện ma túy ở huyện và cơ sở tham gia 

các lớp tập huấn để được cấp chứng chỉ về điều trị cắt cơn nghiện ma túy; 

 10. Đề nghị UBMTTQ huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn, 

Hội Cựu chiến binh huyện: tăng cường tham gia phát hiện, phát giác, vận động 

người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện và cung cấp tài liệu tham gia lập hồ sơ 

cai nghiện ma túy bắt buộc; chỉ đạo UBMTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn phối hợp 

đội tình nguyện vận động tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia giúp đỡ, hỗ trợ tạo 

việc làm trạo điều kiện cho đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt 

động tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy, nâng cao trách nhiệm 

của gia đình và người nghiện trong việc vận động người nghiện đi cai nghiện với 

các hình thức phù hợp.  

 11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện. 

 - Viện kiểm sát nhân dân huyện thực hiện công tác kiểm sát việc lập hồ sơ, 

thực hành quyền công tố tại phiên tòa trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thực hiện kiểm sát việc đưa người vào cai 

nghiện tại các Trung tâm cai nghiện nhằm đảm bảo việc đưa người vào Trung tâm 

cai nghiện đúng pháp luật; 

 - Tòa án nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ trong việc xem xét, quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với 
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Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ và các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các trường 

hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc. 

 12. UBND các xã, thị trấn. 

 - Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội cấp xã và cộng tác viên 

truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội cấp xã. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước đến cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân nhằm nâng cao nhận 

thức, tạo sự chuyên biên tích cực vê ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo câp ủy, lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân đối với công tác cai nghiện và 

quản lý sau cai nghiện ma túy. 

- Chỉ đạo thực hiện lồng ghép công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 

ma túy với các chương trình an sinh xã hội ở địa phương, như: Chương trình giảm 

nghèo bền vững; giáo dục nghề nghiệp; giải quyết việc làm; phòng, chống ma túy để 

hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai tái hòa nhập cộng đông bên vững. 

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát sinh có liên quan theo thẩm quyền. 

 - Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ người đi cai nghiện bắt buộc, phối hợp tổ 

chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng.  

 Yêu cầu các phòng ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  

triển khai thực hiện nghiêm túc; đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các ban ngành 

đoàn thể cấp huyện phối hợp thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai 

thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn báo cáo về UBND huyện (qua Phòng LĐ-

TB&XH) để được hướng dẫn. Định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Lao động – TB&XH) để tổng hợp báo cáo 

UBND huyện, sở Lao động – TB&XH./. 

 
   Nơi nhận: 

- Sở LĐTB&XH (B/c); 

- Chi cục PCTNXH tỉnh (B/c); 

- CT UBND huyện (B/c); 

- PCT (Vx) UBND  huyện  

- Các ban ngành đoàn thể (P/h); 

- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- Các Thành viên BCĐ (T/h); 

- Lưu: VT, LĐTBXH (T.Anh), 30. 

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

              KT.CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

              Lê Thanh Hà               
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