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KẾ HOẠCH
Triển khai nhân rộng Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ
người nghiện ma túy tại cộng đồng” trên địa bàn huyện Hồng Ngự
Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc triển khai nhân rộng Mô hình
“Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp. Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực
hiện trên địa bàn Huyện, với các nội dung như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MÔ HÌNH.
Năm 2019 căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 1178/HDLN/LĐTBXHYT-CA ngày 16/8/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế
và Công an Tỉnh về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy
tại cộng đồng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Huyện đã chỉ đạo Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội tham mưu triển khai hướng liên ngành đến các
xã, thị trấn nắm để tổ chức thực hiện. Qua triển khai có 10/10 xã, thị trấn
thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và ban hành
Quy chế hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy; đồng thời thực hiện thí
điểm mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng tại xã Thường Thới
Hậu B (nay là xã Thường Lạc), qua triển khai thực hiện cai nghiện tại gia
đình đối với 17 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, có 09 đối tượng có
biểu hiện tốt không còn sử dụng ma túy nữa (chiếm 52,94%), trong đó có 02
đối tượng đã chí thú làm ăn. Qua đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô
hình đã mang lại hiệu quả trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp
phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an
ninh, trật tự của địa phương. Do đó, cần duy trùy và nhân rộng đối với các xã,
thị trấn còn lại trên địa bàn Huyện trong thời gian tới.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG MÔ HÌNH.
1. Mục tiêu, yêu cầu:
- Nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, gia đình và xã hội để chủ động
phòng, chống và kiểm soát ma túy. Từng bước ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ
nạn ma túy, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của ma túy gây ra nhằm tạo
môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương.
- Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống các tệ
nạn xã hội với nhiều hình thức, phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhân dân,
nhất là thanh thiếu niên nhận biết được tác hại của ma túy. Duy trì và nhân
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rộng những mô hình hay có hiệu quả đến từng khu vực đông dân cư và vùng
ven biên giới.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ
quan, tổ chức, đoàn thể các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống tệ
nạn ma túy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy.
- Các cấp ủy, Chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể,
các tổ chức xã hội cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện và huy động mọi
tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực vào công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ
người nghiện ma túy tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn Huyện, đặc
biệt là ở các vùng ven biên giới, khu đông dân cư góp phần giữ gìn trật tự an
toàn xã hội gắng với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”.
2. Nội dung thực hiện:
- Năm 2020, tiếp tục duy trùy mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ
người nghiện ma túy tại cộng đồng” đối với xã Thường Lạc. Tổ chức nhân
rộng mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng
đồng” đối với các xã Long Khánh A, Long Khánh B, Phú Thuận A và Phú
Thuận B.
- Tham dự các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, chính
sách, pháp luật mới ban hành trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người
nghiện và cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, kết hợp
giữa truyền thông đại chúng và vận động trực tiếp, trong đó tập trung vào các
đối tượng có nguy cơ cao nhằm ngăn chặn phát sinh người nghiện mới.
- Công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người nghiện ma túy phải gắn
với đào tạo nghề, giới thiệu việc làm nhằm giúp cho người sau cai nghiện có
thu nhập ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện.
- Theo dõi, quản lý một số người cai nghiện; bảo đảm quyền và lợi ích
hợp pháp của người cai nghiện trong việc tiếp cận dịch vụ tư vấn, chăm sóc y
tế, tâm lý và xã hội cho người cai nghiện.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.
Kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám
sát đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc thực hiện mô hình
“Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện trong việc phối hợp với các cơ
quan chuyên môn của Tỉnh tổ chức các buổi tập huấn; hướng dẫn chuyên môn
nghiệp vụ, chính sách, pháp luật mới ban hành trong công tác quản lý, giáo
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dục, giúp đỡ người nghiện và cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng đối
với các Tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.
- Phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện
kiểm tra công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng của các
xã, thị trấn và khảo sát nhu cầu, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người sau cai
nghiện tại địa phương.
- Tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo kết quả thực
hiện mô hình trên địa bàn Huyện về Tỉnh theo quy định.
2. Công an Huyện:
- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra công
tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng của các xã, thị trấn.
- Hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn trong công tác
thu thập tài liệu, lập, kiểm tra hồ sơ để xác định đối tượng thuộc diện cai
nghiện tự nguyện tại gia đình, cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng hoặc bị áp
dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
- Tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma
túy, tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác điều trị, cai
nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện thông qua công tác phát động
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Đấu tranh triệt xóa các tụ điểm về ma túy ở cộng đồng. Thường
xuyên kiểm tra, giám sát đối tượng quản lý sau cai nghiện và cai nghiện tại
gia đình, cộng đồng.
- Hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở quản lý, dạy nghề, giải quyết
việc làm cho người sau cai nghiện khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.
3. Phòng Tư pháp:
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục
pháp luật, nhất là Bộ Luật hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban
hành có nội dung liên quan đến tội phạm ma túy nhằm nâng cao nhận thức cho
các cấp, các ngành và người dân chủ động, tích cực tham gia phòng, chống tội
phạm ma túy.
- Hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc thiết lập
hồ sơ cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo quy định pháp luật hiện
hành.
4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Huyện:
- Chỉ đạo các Trạm Y tế cấp xã, Tổ công tác cai nghiện trong việc tổ
chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; kiểm tra việc thực hiện các
quy định chuyên môn trong hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy, phục hồi
sức khỏe cho người cai nghiện, cơ sở cai nghiện ma túy; hướng dẫn xét
nghiệm tìm chất ma túy và phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hợp.

4
- Tổ chức tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy cho cán bộ y
tế cấp xã, cấp cứu cho người cai nghiện ma túy.
5. Phòng Văn hóa và thông tin:
Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền về công tác phòng
chống ma túy, điều trị cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện trên địa
bàn Huyện; lồng ghép tuyên truyền các chính sách, chế độ điều trị, cai nghiện
ma túy và quản lý sau cai nghiện với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
6. Phòng Tài chính và Kế hoạch:
Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch
đảm bảo theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng và thẩm định quyết
toán kinh phí thực hiện đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội Huyện:
Tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, giám sát các
hoạt động và tham gia tư vấn, tạo điều kiện giúp đỡ người nghiện và sau cai
nghiện, gắn với các hoạt động của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Mô hình gắn với Kế hoạch tổ chức cai
nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo Hướng dẫn
liên ngành số 1178/HDLN/LĐTBXH-YT-CA ngày 16/8/2019 của Sở Lao
đông - Thương binh và Xã hội, Công an Tỉnh và Sở Y tế; bố trí kinh phí tổ
chức triển khai các hoạt động của Mô hình đúng quy định.
- Tổ chức rà soát, thống kê người nghiện ma túy; phân loại đặc điểm
nhân thân, mức độ nghiện và nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy của từng
đối tượng trên địa bàn để vận động và áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp.
- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành và phối hợp với các
đoàn thể tham gia các nội dung hoạt động của Mô hình. Chỉ đạo Tổ công tác
cai nghiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện tốt các
hoạt động tư vấn, hỗ trợ quản lý, giáo dục người tự nguyện cai nghiện ma túy
tại gia đình, cộng đồng, người sau cai nghiện; thành lập các câu lạc bộ, tổ
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động xã
hội khác nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhân cách và
hòa nhập cộng đồng.
- Phối hợp với các ngành Huyện có liên quan 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 hòa nhập cộng đồng.
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Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây
dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được
phân công. Định kỳ báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban
nhân dân Huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp
báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH;
-TT/HU-TT/HĐND Huyện;
- CT và các PCT/UBND huyện;
- Các ngành thành viên BCĐ138/ĐP Huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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