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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của Chính phủ 

Thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết 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 (sau đây viết tắt 

là Nghị định số 116/2021/NĐ-CP); Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 07/6/2022 

của UBND tỉnh Nam Định về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ. UBND huyện Ý Yên ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Tổ chức triển khai hiệu quả các chính sách, pháp luật về cai nghiện ma tuý 

và quản lý sau cai nghiện ma tuý quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; cụ 

thể hóa trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành cấp huyện và UBND cấp xã trong 

việc tổ chức thực hiện. 

2. Yêu cầu: 

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn (Công an, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tòa án nhân dân,...), các cấp chính quyền 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; đồng thời 

phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong việc triển khai, thực hiện 

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

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ: 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị 

định số 116/2021/NĐ-CP cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động làm 

việc trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy, các tầng lớp nhân 

dân, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên. 

2. Thống kê, quản lý người sử dụng trái phép ma túy, người nghiện ma túy, 

người sau cai nghiện ma túy tại các địa phương, đơn vị. 

3. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức 



và người lao động làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy. 

4. Bổ sung về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của các cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập đảm bảo các điều kiện quy định tại Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP; bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị cai nghiện bắt buộc cho 

người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi 

giấy phép hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện đảm bảo các điều 

kiện theo quy định của pháp luật. 

5. Xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với người cai 

nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện ma túy, chính 

sách khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia công tác cai nghiện ma túy tự 

nguyện trên địa bàn. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN: 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu 

UBND huyện chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện; 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức thẩm định và công bố tổ chức, cá nhân 

đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; 

quyết định đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm 

quyền cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 

cộng đồng. Niêm yết công khai danh sách các đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch 

vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tại trang thông tin điện tử 

của UBND huyện, trụ sở UBND xã, thị trấn và thông báo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng trên địa bàn. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các đơn vị liên quan và UBND xã, 

thị trấn thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy đảm bảo 

đúng quy định; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo trong công tác cai nghiện 

và quản lý sau cai nghiện ma túy; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở cai nghiện 

ma tuý hoạt động trên địa bàn và có chính sách hỗ trợ những người đã chấp hành 

xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tìm việc làm, sớm ổn định cuộc 

sống, hòa nhập cộng đồng. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn các 

văn bản mới trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy cho cán bộ 



làm công tác cai nghiện của huyện và các xã, thị trấn để triển khai thực hiện. 

- Triển khai các hình thức truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế về các 

quy định của pháp luật liên quan đến công tác cai nghiện ma tuý. Phối hợp với các 

cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức cai nghiện ma 

túy tại gia đình, cộng đồng; cai nghiện ma túy tự nguyện; cai nghiện ma túy bắt 

buộc đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác cai 

nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma 

túy bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy, đảm bảo theo đúng quy định của pháp 

luật. 

- Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế 

huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 

ma túy. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy (quản 

lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, mạng lưới cơ sở cai 

nghiện ma túy bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cung cấp dịch vụ 

cai nghiện ma túy tự nguyện); triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

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

- Thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về cai nghiện, quản lý sau 

cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật. 

2. Công an huyện: 

- Chỉ đạo Công an cấp xã rà soát, thống kê, lập hồ sơ và phối hợp quản lý 

người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện 

ma túy trên địa bàn; phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở y tế và nhân 

viên y tế trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo Công an cấp xã thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị xác 

định tình trạng nghiện ma túy; thẩm định hồ sơ đăng ký cai nghiện tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức đưa người 

đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; truy tìm đối tượng bỏ trốn; lập hồ 

sơ quản lý sau cai nghiện ma túy đối với người hoàn thành cai nghiện ma túy tự 

nguyện, hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, 

chấp hành xong biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc. 



- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác bảo vệ, sử 

dụng công cụ hỗ trợ, áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm quy chế, 

nội quy của người cai nghiện, cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ của các 

cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa 

bàn huyện. 

3. Phòng Y tế huyện: 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn, chỉ đạo y tế địa phương về 

cung cấp dịch vụ điều trị cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; xác định tình 

trạng nghiện ma túy; phối hợp lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn cấp chứng chỉ cho cán bộ y tế các 

cấp về xác định tình trạng nghiện ma túy, chẩn đoán người nghiện ma túy, điều trị 

hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy cho học sinh trên 

địa bàn; kiểm tra, kịp thời phát hiện người sử dụng ma túy trái phép, người nghiện 

ma túy trong học sinh các trường phổ thông trên địa bàn huyện. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: 

- Căn cứ các quy định hiện hành, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự 

nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai 

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

- Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí chi thường xuyên cho việc tổ 

chức thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý; hỗ trợ đối với 

người cai nghiện ma tuý tự nguyện theo quy định. 

6. Phòng Nội vụ huyện: 

Phối hợp với cơ quan chuyên môn về cai nghiện ma tuý và các cơ quan liên 

quan hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia hoạt động cai 

nghiện ma túy. 

7. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện: 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma 

túy theo quy định của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và Kế hoạch của UBND 



huyện. 

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện: 

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền các chính sách, 

pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; vận động các 

tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng 

địa bàn trong sạch; tham gia giúp đỡ người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tìm 

kiếm việc làm, tái hoà nhập cộng đồng và dự phòng tái nghiện. 

9. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

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. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm sát 

việc tuân theo pháp luật trong hoạt động lập hồ sơ, xét và ra quyết định đưa người 

nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

trong hoạt động xem xét, quyết định những trường hợp miễn, hoãn chấp hành 

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

10. UBND các xã, thị trấn: 

- Thực hiện lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc, quản lý người nghiện trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định. 

- Thực hiện việc quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; hỗ trợ, tạo điều kiện 

để người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng 

chống tái nghiện. 

- Phân công cán bộ quản lý, theo dõi, hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng; thực hiện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy 

tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; đảm bảo chế độ, chính sách cho người được 

phân công, giúp đỡ quản lý người nghiện tại gia đình, cộng đồng theo quy định. 

- Bố trí địa điểm, nhân sự tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai 

nghiện tự nguyện; quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện việc lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai 



nghiện bắt buộc; cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai 

nghiện tại nơi cư trú trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với người có sai phạm trong việc tổ chức 

thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý thuộc phạm vi 

quản lý. 

- Hàng năm, bố trí kinh phí cho việc tổ chức thực hiện công tác cai nghiện 

và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn huyện Ý Yên. UBND huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được giao 

triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp 

thời phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để 

tổng hợp, báo cáo. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện về Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Lao động TB&XH tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VP, LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Du 
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