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Minh Long, ngày O tháng 4 nàrn 2019

KE HOCH
Thiyc hin Thy an "Nãng cao hiu qua cong tác phông,
cliông ma thy ti xã, phu'ô'ng, thj trãn" trên dja bàn huyn
Thc hin K hoach s 38/KH-UBND ngày 15/3/2019 cña UBND tinE
Quáng Ngäi ye viêc thu'c hinDir an "Nâng cao hiu qui cong tác phông,
chOng ma tiiy tai xã, phu'O'ng, thi trân" trên da bàn tinh, UBND huyn Minh
Long ban hành ke hoach triên khai tIc hin nhu sau:
I. MIJC fitCH YEU CAU
1. Nâng cao nhn thi1rc, trách nhim cüa các co' quan, ban, ngành, doàn
the, tO chi.rc chInh tn, xã hôi va cong dOng dan cu' trong t1c hin các chInh
sách pháp 1ut ye phông, chông ma tñy; phát huy nhüng kêt qua dt du'gc,
dOng thñ khäc phuc nhiüng ton tai, han chê; chü dng phông ngira, dày lüi t
nan ma tñy, tao rnôi trung lành manh, gOp phân phc v có hiu qua nhim
v phát tniên kinh tê xã hi trên dja bàn.
2. Nâng cao nàng luc, phát huy hiu qua cüa Ban Chi dao 138 huyn ye
phông, chông ti pham, t nan xä hi và xây dçrng phong trào toàn dan bào v
an ninh To quôc trên dja bàn.
3. Nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyên, phô biên, giáo dye pháp
1ut ye phOng chông ma tüy vOi nhiêu ni dung, hInh thrc phñ hpp. Triên
khai các giài pháp rnó'i trong cong tác phông ngra t nn ma tüy, thông dê
hInh thành các diem mó'i ye ma t11y gay brc xñc trong quân chñng nhân dan.
4. Rà soát, 1p danh sách so ngthi nghin ma tñy phát sinh trCn da bàn,
tiêp tiic 1p ho so' dua so ngu'ôi nghin phát sinh (nêu co) vào quàn 1 giáo dtic
tai da bàn các xã theo Nghi. djnh 11 1/ND-CP, ngày 30/9/20 13 cüa Chinh phil
5. Nâng cao hiu qua cong tác xây dirng xã thông có t nan ma thy; giü
vtrng các xà thông có t nan ye ma tñy trên da bàn, thông dê xãy ra tInh
trng trông cay có chra chat ma tñy; khOng dé các dOi tu'çYng xâu igi ding các
hoat dông hop pháp ye quàn 1 tiên chat dê san xuât ma tiy tong hgp trên dja
bàn.
II. NHtNG CONG TAC TRQNG TAM
1. T chirc quán trit và trin thai thirc hin có hiu qua Chi thi. s
25/CT-TTg, ngày 05/6/20 17 cüa Thu tuó'ng ChInh phñ ye tang cuO'ng cong
tác phOng, chOng và cai nghin ma tüy trong tInh hInh mO'i; Chuo'ng trInh
hành dông so 60-Ctr/TU, ngày 02/3/20 15 cña Ban Thurng vi TinE ñy Quàng
Ngäi ye thirc hin Ket Iun so 95-KL/TW, ngày 02/4/2014 cüa Ban Bi thu ye
tiep tiic thirc hin Chi thj sO 21-CT/TW ngày 26/3/2008 cüa B ChInE tri. ye
tang cuèiìg cong tác phông, chông ma thy trong tInh hInh mâi,
2. Tiep tiic thixc hin Chuang trInh phông, chOng ma tuy den näm 2020
(theo Quyet dinh sO 2112/QD-UBND, ngày 08/11/2017 cüa TJBND tinh);
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Quyêt dinh s 141/QD-UBND ngày 03/02/2015 cña UBND tinh ye phê duyt
Kê hoch triên khai thirc hin Dê an "Dôi rnói cong tác cai nghin ma tiy
\/iêt Narn den narn 2020" trên dja bàn tinh; Quyêt djnh sO 870/QD-UBND,
ngày 30/5/2018 cüa Chü tch UBNID tinE phê duyt Kê hoch phôi hpp ye
phOng, chOng ma ty den nàm 2020, dnh hu'ó'ng den nàrn 2930; Kê hoch sO
1035/KI-1-TJBND ngày 02/3/2017 ciia UBND tinh ye triên khai cOng tác
phông, chOng ma thy, Cal nghin ma thy näm 2017 và nhffig näm tiep theo;
Kê hoach sO 2926/KH-UBND, ngày 18/5/2017 cua UBND tinh ye cai nghin
ma tiy và quãn l sau cai dOi vi ngu'èi cai nghin ma tiiiy giai don 2017 3. Thrc hin có hiu qua cOng tac tuyCn truyCn v phông, chng ma
thy, tác hai cüa viêc sd diing ma thy dOi vOi sd'c khOe c9ng dOng; tp trung
tuyén truyên, phO biên pháp lut ye phông, chOng ma tilty vdi các ni dung,
hInh tune phd hpp vói td'ng dja bàn, dOi tu'p'ng, van dông Nhân dan khOng
tham gia trOng cay Co chira chat ma tdy, tO ChIIC kiCm tra, phát hin và nhO
phá nêu phát hin viC trOng cay chira chat ma thy.
4. Tang cu'Og mô' các d9t cao diem tan cOng, trân áp ti phrn dt bit
là tO chuc các hoat dng litxông dng "Tháng hàrth dng phông, chOng ma tOy"
và dçrt cao diem tuyen truyên, tan cOng, trân áp ti phm, t nan ma tOy trên
dia bàn huyn nhân "Tháng hành dng phông, thông ma thy" (thang 6), "Ngày
QuOc te và Ngày toàn dan phOng, chong ma thy" (26/6) hang nãm.
5. Tang ci.rmg cOng tác rà soát, thông k ngui sd ding trái phép các
chat ma thy, ngui nghin thy d 1p ho so quãn 1; dua ngui nghin ma thy
Cal nghien bat buôc tal cOng dOng (neu co), kiêrn soat chat chë cac hoat dông
hçp pháp lien quan den ma thy và tien chat, tránh d các dOi tu9ng xâu 19'i
dung san xuât ma thy tOng h9p trên dja bàn.
6. Nhân rng yà phát trien chat 1r9g các mO hInh to chOc quân chdng
tr quàn, tir phông, tir bâo v, t1.r hôa giài ye an ninh, trt tir ngay tr gia dinh,
cong dông dan cu, trong tmg Co quan, don yj, doanh nghip yà nhà truOng;
thuing xuyen to chdc so ket, tOng ket rOt kinh nghim, nhân rng rnO hlnh có
hiu qua cao, nghien cd'u xây drng nhüng mo hInh mói phd hgp yói tInh hInh
däc diem tirng dta bàn.
III. TO CHIC THIJC lIEN
1.Cônganhuyn
- ChO dng tham muu UBND huyn ban hành yän bàn chi dao viêc tO
chdc các hoat dông hu&ng dng "Tháng hành dng phông, chOng ma thy",
"Ngày toàn dan phông, chOng ma thy - 26/6" yà dot cao diem tuyên truyên,
tan cOng, trân áp ti phm, t nn ma thy hang nam trên dja bàn huyn.
- ChO dng rà soát, thông kê sO ngui sd diing trái phép các chat ma
thy, sO ngu'i nghin matdy phát sinh rni trên dja bàn, các dja bàn giáp ranh
vó'i cac huyên lan c d phat sinE ti phrn ye ma thy. Lp hO so d ngh ap
ding các bin phap giáo diic, Cal nghin bat buc ti da phuong dOi yó'j sO
ngui nghin ma tOy.
_ Phôj hap yi PhOng Y t trong cOng tác kim tra, kim soát ch.t chë
cac tien chat tai các Co 50 kinh doanh thuOc tan duc, hn che yic igi ding

các tiên chat d san xuât ma tiiy; thirc hin các ngh quyt lien tich và quy chê
phôi hop vi các ngành, doàn the, t chñc xã hi ye phông, chng ma tñy trên
dia bàn.
- Thung xuyên thông báo tInh hInh, phuong thirc thu don hot dng
cña ti phm và t ntn ma thy cho CáC co quan, ban, ngành, doàn the trên dja
bàn huyên; phôi hop to ChuC CáC hoat dông tuyên truyên ye phOng, chOng ma
thy, tác hi Ciia viçC su dung ma thy dôi vó'i sü'c khóe cua COfl ngui Va cong
dng xã hi dc bit là trong hra tuôi thanh, thieu niên, h9c sinh, sinh viên và
nhüng dOi tu'o'ng d bj lOi kéo, du do sr dung ma thy; cüng vó do là ViC
tuyên truyên rông rãi trong Nhân dan không trông cay Co chua chat ma tuy.
- To chiirc phát dng phong trào toàn dan tham gia phOng, chông ti
phrn, chit trpng den ti phm và t nan ma tüy nhäm nâng cao nhn thiirc,
tinh than cânh giác và vn ding Nhân dan tIch CirC len an, tO giác tii phm
nói chung, ti phtm ye ma thy nói riêng.
2. Phông Y tê và Trung tm Ytê huyn
- Day manh Cong tác tuyên truyen, phô biên giáo dVC lut phông, chong
ma thy; chñ trong dOi rnó'i ni dung, duy trI và phát huy loai hInh tuyên truyen
Co hiu qua; cñng vo'i do 1 tuyên truyên ye tInh hiu qua Cüa Dê an diêu trj
nghin chat ma thy bang Methadone tai dja bàn khu dan CU CC xa. Cp nht
quy chê ho so bnh an, quy trinh tO Chuc xét nghim nuo'c tieu tim chat ma
tuy, Cac phác do dieu trj cat Con nghin ma thy ducic phép lu'u hành cüa Bô Y
te.
- Chi dao, chñ trI phi hgp vôi CáC CO quan chuc näng Co lien quan tO
chuc kiern tra, kiem soát, quán 1 chat che ae CO s rnua ban thuôc tan duçc,
ngàn Chn viC muabán CaC loai thuOc gay nghin, thuc huo'ng than và tin
Chat d sü diing, Chê biCn, san xuât ma thy tong h9p tren da bàn; tg dicing
phiic hôi ChuC nàng Cho ngui nghin ma thy yà phông, Chông nguy CO lay
nhim HIV/AIDS. Ben Canh do, nâng ao ki náng huO'ng dn chuân doán yà
dieu tr rnt sO rôi loan tam than thu'ng gp do su ding ma thy cho can b y
tê trong Trung tam y te.
- TO chuc tap huân chuyen mOn k thut cho di ngü can b y tê các xã
trong dieu tri, cat con cho ngui nghin ma tuy tai gia dInh, dta phuong và
cong dông.
- Cung cap thông tin, tài lieu, ho so có lien quan den ngui nghin cho
các lirc lup'ng chñ'c nàng, chu phát hin nhu'ng thông tin cO lien quan den ti
phm ma thy kjp thi báo cho Cong an huyn d chi dao diêu tra, xir l theo
quy dnh cña pháp lut.
3. PhOng lao dng- Thtro'ng binh và Xã hi huyn
- Nghiêm the triên khai thrc hin Chi thj so 25/CT-TTg, ngày
05/6/2017 cña Thu tuóg ChInh phü ye vic tang cung cOng the phOng,
chOng và cai nghin ma thy trong tinh hinh mdi. To chuc thçrc hin tOt CáC ni
lien quan den cOng tác cai nghin ma thy, quàn l sau cai
dung, nhiêm
nghin, tO chuc giáo duc, day nghe, tao viêc lam, tái hôa nhp cong dOng cho
sO ngu?i nghin dà cai nghin (néu co).

- Dày rnanh cong tác tuyên truyên ye hiêm h9a ma tiiiy dôi vol the h
tré; chInh sách, pháp 1ut ye cong tác cai nghin ma tüy, nhât là các loai ma
tüy rnOi xuât hin tai Vit Nam tOi mi tang lOp nhân dan vOi nhiêu hInh thüc,
ni dung da dng, phong phü.
- PhOi hpp vOl Phông Y tê huyn tO chirc dào tao, tp huân nâng cao
näng luc chuyên mon cho can b lam cong tác dir phOng và diêu tij cai nghin
ma thy, cOng tác quán l sau cal iighin tai cong dOng.
4. Phông Giáo dic và Dào tio huyn
- Tuyén truyên vn dng can b, giáo viên và h9c sinh tIch c1rc tham
gia phông, chông t nan xã hi nói chung và të nan ma thy nói riêng, khOng
dC ti pham và t nan ma thy xâm nhp vào h9c duOng. Khi phát hin các
hành vi có lien quan den ti pharn và tê nn ma thy phâi kip thO'i thông báo
cho luc Iuog COng an huyn dê phôi hop ngãn chn, diêu tra, x1r l theo quy
djnh cüa pháp luât.
- To chirc cho hçc sinh k cam ket khOng lien quan den ti pham và t
nan \Tê ma thy, không de hpc sinh trên dia bàn lien quan den ma thy và các t
nan xã hi hoc b các dOi tu9'ng xâu lOi kéo, di dO thrc hin hành vi vi pham
pháp lut.
5. Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn huyn
- Tiêp tc thrc hin Chuong trInh phông, chOng ma thy den nàrn 2020
dà duoc Thñ tuóg ChInh phü phê duyt tai Quyêt dnh sO 424/QD-TTg, ngày
07/4/2017. DOng thOi, chü dng h trg cho yang trpng diem khó khãn vO kinh
te huó'ng tó'i chuyên dôi co' câu cay trông, vt nuôi giñp nguOi dan xóa dói
giâm nghèo, nâng cao dOn sOng và san xuât, gop phân On djnh tInh hInh kinh
te - chInh tn - xã hôi.
- PhOi h9p vó'i các ngành lien quan thirc hinhiu qua cong tác phông,
chOng ma thy, kiêm soát din tIch cay có chi[xa chat ma tüy trOng trái phép,
khOng de phát sinh tinh trng trông cay có chat ma thy nhü'ng dja bàn vfing
sau, viing xa, ng giáp ranh; tO chirc trit xOa 100% nêu phát hin din tIch
cay có chra chat ma thy trông trái phép, gop phân ngàn chn, tien tOi dày lüi
tác hai cüa t nan ma thy dOi vOi dO'i sOng xa hi.
6. EDê nghj Uy ban MTTQ Vit Nam, Hi Lien hip Phij nü', Hi
cru chiên binh, Hi Nông dan, Lien doàn Lao dng huyn
- Chi dao MTTQ Vit Nam cap xã day rnanh cOng tác tuyen truyen, vn
dng cac tang io'p nhân dan tIch circ tham gia phOng, chOng ma tiiiy. PhOi h9'p
kieni tra, giám sat các hoat dông phông, chOng ma thy tai cong dOng.
- Tuyen truyen, van dông doàn vien, hôi viCn, cOng nhân, vien chrc,
nguOni lao dông và Nhân dan tich cuc tham gia phông, chOng ma thy, khOng
tharn gia trông cay có chiira chat ma thy trên da bàn; tich ctrc len an, tO giác
ti pham ma thy, t nn ma thy; tham gia quán l, giáo dic nguOni nghin ma
thy tai cong dOng (neu có).
7. Be nghj Huyn doàn Minh Long
- TO chirc các hoat dng thiet thirc, hiu qua tai cong dOng nhärn huOng
irng "Tháng hành dng phOng, chOng ma thy" và "Ngày quôc tê và toàn dan
phông, chOng ma thy (26/6)" hang nãm; qua do, lông ghép thirc hin Nghj

quyêt lien tjch s 03/2010/NQLT giüa Trung uo'ng Doàn thanh niên cong san
Ho ChI Minh và B Cong an ye phOi hçp hành dng phông, chông ma ty
trong thanh, thiêu niên.
- Phôi h9p vi COng an huyn triên khai cong tác tuyên truyên phô
biên, giáo due phap 1ut trong doàn viên, thanh, thiêu niên; tO chc các hot
dng tuyên truyên giáo diic, vn dng thanh, thiêu niên chap hành pháp 1ut,
tang cung các bin pháp phOng, chông ti phm và t nn xã hi; thçrc hin
Dê an "Xây dçrng xã, phuèng, th trân không có t nin ma tüy". Hu'O'ng dan
thành Ip và to ehü'c các hot dng thanh niên tInh nguyen phông ngà'a ti
phrn Va t ntn xã hi trên da bàn eác kkiu dan cu; to chirc các hoat dng
tuyên truyên ye phOng, chOng ma tüy và tác hai cia ma ty dôi vó'i sñ'c khóe
con ngu0i tai dia bàn các xà.
8. Hat Kiêrn lam, Ban Quãn 1 rii'ng phOng h
Tang cu'O'ng cOng tác kiêm tra, quân l chat chC khOng de xáy ra tmnh
trtng chat phá cay rrng dé trOng cay có chii'a chat ma tiiiy; kjp thèi phát hin
và ti'it phá din tIch trOng cay có chia chat ma tiy khi phát hin.
9. Phông Van hóa và Thông tin, Dài Truyên thanh - Phát 1i truyên
hlnh huyn
- Da dng hóa cOng tác tuyên truyên, to chc treo bang rOn, khâu hiu
hành dng, giáo dc ye phông, chông ma tilty phü hp vói t'mg loai dôi tu'9ng
và tmg dia bàn, gop phân nâng cao nhn thirc cho can b và Nhân dan; gãn
cOng tác thông tin tuyên truyên vi vn dng toàn dan len an, tO giác ti phtrn
Va tê nan ma tñy.
- Dài phát thanh - phát 1a truyên hInh huyn phôi hçTp vói Cong an
huyn thu'mg xuyên thông báo phuong thic, thñ doan hoat dng cüa ti
pharn ma ty dê các tang lop Nhân dan nâng cao nhn thc và len an, tO giác
loai ti phm nay; biêu duGng gu'o'ng ngui tot, vic tot, nhüTlg tp the, cá
nhân có thành tIch xuât sac trong cong tác phông, chOng ma tiy.
10. Phông Dan tchuyn
TO chiirc tuyen truyên vn dng dOng bào dan tc thiCu so t1c hin tot
chInh sách, pháp 1ut cña Nhà nuôc vá tIch crc tharn gia các chuung trInh,
hot dng ye phông, chông ma tay, WV/AIDS, mi dam, cai nghin ma tiiiy;
chOng trOng và tai trOng cay có chñ'a chat ma tüy, xây dirng cong dOng dan Cu
khOng có ti phm, tê nan xã hi phát sinh. Nâng cao nhn thiirc à tinh than
chü dng trongphOng, chOng ma tüy, WV/AIDS, mai darn cüa dOng bào các
dan tc thiêu sO; phát buy yai trO cüa ngui có uy tin trong cong dOng, dông
ho, chñ'c sac trong các to chic ton giáo, già lang, tru'Ong bàn,... hinh thành
mng lithi tuyen truyen yien trong cong dOng dan Cu.
11.Dê ngh Vin kiêm sat nhân dan, Tôa an nhân dan huyn
Phôi hgp vói 1rc lung Cong an huyn tp trung diêu tra, truy to, xét
xir luu dng các vi an ye ma tity khi xãy ra d ran de, giáo dc, phOng ngra
ti phm và gop phan ngãn chn t nan ma ty xày ra trên da bàn.
12. UBND các xã
- Chi dao cac ngành, doàn the, to chic treo bang rOn, khau hiu hành
dng, tang cung cOng tác tuyen truyen v tác hai cia viêc 511 dtng ma tüy và

nghiên ma tiiiy, các quy djnh cña pháp 1ut ye cong tác cai nghin và quán 1
sau cai nghin, các chü truong, chInh sách cüa Dáng, Nhá nrnc ye cOng tác
phOng, chông và kiêrn soát ma tüy trong tInh hInh mO'i.
- Vn dng Nhân dan tham gia phông, chOng và len an, tO giác ti
pharn, t nin ma tiiiy; kkiOng trOng cay có chiira chat ma tüy. Tang cuè'ng cOng
tác 1p hO so', xét duyt dua ngui nghin ma ty cai nghin bat buc và cai
nghin tai gia dInh, cng dOng; áp dung các bin pháp quãn 1 sau cai tai no'i
cu tnii (nêu co); dOng thO'i, có chinh sách h tro', tao diCu kin cho nguè'i sau
cai On djnh cuc sOng, hOa nhp cong dOng, chOng tái nghin.
IV. CHI DQ THONG TIN, BAO CAO
Các co' quan, ban, ngành, doàn thê,tO chü'c chInh tn, xã hi và UBND
các xã báo cáo dinh kS7 (Qu I, 06tháng, Qu III, näm và dt xuât) cho
UBND huyn (qua COng an huyn) de tp ho', báo cáo UBND tinh theo dung
quy dinh./.
IVo'i nhâiz:
- UBND tinh
- Cong an tinh;
- TT: HU, HDND huyn:
- CT. PCT UBND huyn;
- UBMTTQVN huyën;
- Các co quan. don vj tru'c thuâc UBND huyn;
- Các Hi doàn the huyn;
- TTYT, COng an huyn;
- VKSND, TAND huyn;
- UBND cáC xã;
- C,PVP huyn;
- Lu'u: VT.
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