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KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Từ ngày 01/6/2021 - 30/6/2021) 

 

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Quốc tế 

phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý”- 26/6/2021, Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống 

ma túy (từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021) cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các 

chất hướng thần mới; đồng thời, tuyên truyền lịch sử và ý nghĩa “Tháng hành 

động phòng, chống ma túy", “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” tạo 

chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của lãnh đạo cấp ủy, 

chính quyền các cấp, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 

và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống 

tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển 

kinh tế, xã hội của tỉnh. 

2. Thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tập trung chỉ đạo, triển 

khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa; tăng cường đấu 

tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy. 

Tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức; quản 

lý, giáo dục có hiệu quả số người sau cai nghiện tại cộng đồng, qua đó làm giảm 

tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh. 

3. Kế hoạch phải được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tiến 

hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở, hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch 

theo đúng tiến độ, thời gian quy định với hiệu quả cao nhất; đảm bảo phù hợp 

với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang triển khai trên địa bàn. Phát 

hiện và kịp thời biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác phòng, chống ma túy. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công an tỉnh 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật 

hiện hành về công tác phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống ma túy năm 
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2021, chủ trương, chính sách của tỉnh hiện đang triển khai, thực hiện trong công 

tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai... Tác hại của ma túy, 

nhất là các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...). 

b) Phát động mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy hưởng ứng 

“Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy” phân bổ chỉ tiêu, theo 

dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc; đề xuất khen thưởng, động 

viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực trong công tác phòng, chống 

ma túy. 

c) Rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách người nghiện, người sử dụng trái 

phép chất ma túy trên toàn tỉnh trên Phần mềm quản lý thông tin người nghiện, 

người sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ quản lý, theo dõi người nghiện, 

người sử dụng trái phép chất ma túy. 

d) Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn 

đề nổi lên, những địa bàn có dấu hiệu phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy; các 

phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy, nhận diện đúng các 

loại đối tượng, nhất là số đối tượng người ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động mua 

bán, vận chuyển ma túy; đối tượng Việt kiều hoặc người Việt Nam từng có thời 

gian lao động ở nước ngoài có biểu hiện móc nối hoạt động sản xuất ma túy để 

chủ động triển khai các kế hoạch đấu tranh phù hợp. 

đ) Tăng cường tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát (cảnh sát cơ 

động, cảnh sát giao thông, tổ tuần tra an ninh xã, phường...) trên các tuyến giao 

thông, địa bàn công cộng, địa bàn giáp ranh nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý đối 

tượng phạm tội về ma túy. Kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp lái xe 

dương tính với các chất ma túy trong quá trình tham gia giao thông. 

e) Siết chặt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý các loại hình 

kinh doanh lưu trú (khách sạn, quán Bar, karaoke, nhà trọ), tập trung vào những 

cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về ANTT, ngăn chặn không để 

tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, kiên 

quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

f) Phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng chuyên trách chống tội phạm 

về ma túy của Bộ Công an, Hải quan, An ninh sân bay, Bộ đội biên phòng, Công 

an các tỉnh, thành phố trong nước để thu thập tài liệu, xây dựng phương án tập 

trung đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm sản xuất, mua bán, vận chuyển trái 

phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh nhằm ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập 

vào địa bàn tỉnh. 

g) Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các 

cấp trong đảm bảo chấp hành pháp luật, tiến độ, chất lượng công tác điều tra, 

truy tố. 



3 

 

h) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn đơn vị, 

địa phương tăng cường công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào quản lý 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP; tích cực 

vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện 

pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện, qua đó làm giảm tội 

phạm, giảm phức tạp về tệ nạn ma túy trên địa bàn. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa 

đàm về phòng, chống tái nghiện, tạo việc làm sau cai...; tạo mọi điều kiện thuận 

lợi về thời gian, thủ tục để tổ chức tiếp nhận người nghiện vào quản lý, cai 

nghiện do các huyện, thị xã, thành phố Huế chuyển đến đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

b) Chủ động xây dựng phương án phòng ngừa gây rối trật tự trong các cơ 

sở, bảo vệ an toàn, an ninh, trật tự các cơ sở; làm tốt công tác quản lý, giáo dục 

cán bộ, nhân viên, học viên, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của học viên, 

phát hiện kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ để chủ động đối thoại, giải 

quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh tại đơn vị. 

c) Đôn đốc, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các 

huyện, thị xã, thành phố Huế tham mưu Ban Chỉ đạo 138 cùng cấp triển khai các 

hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021, nâng 

cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mô hình, Đội công tác xã hội tình 

nguyện, vai trò của các Hội, đoàn thể trong tổ chức quản lý, giáo dục, giúp đỡ 

hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với các đối tượng sau cai nghiện. Chủ trì tham 

mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực 

hiện hỗ trợ tạo việc làm, cho vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với đối tượng sau 

cai nghiện ma túy tại địa bàn. 

3. Sở Y tế 

a) Tiếp tục thực hiện điều trị Methadone cho người nghiện tham gia điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, đảm bảo 

tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang triển khai trên 

địa bàn tỉnh. 

b) Phối hợp tích cực các đơn vị trong thực hiện xác định tình trạng nghiện 

ma túy để lập hồ sơ đề nghị đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy. 

c) Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, phối hợp với các đơn vị 

chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh tân dược, quản lý sử dụng 

cấp phát các loại thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền 

chất, các loại tiền chất dùng trong y học tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các nhà 

thuốc... nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm. 
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5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo hệ thống truyền thông cơ sở treo banner, tranh ảnh, màn hình Led 

tại các điểm công cộng để tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, chú 

trọng tuyên truyền trên các trang thông tin, HueS; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn 

hoạt động quảng bá, mua bán trái phép chất ma túy, chất hướng thần trên mạng 

xã hội. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế 

Chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền thông qua mạng xã hội hưởng ứng “Ngày quốc tế phòng, 

chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”, phát động học sinh, sinh 

viên“Chung tay nói không với ma túy, vì chính bạn và cộng đồng”; tổ chức 

tuyên truyền cho học sinh, sinh viên với nội dung nhấn mạnh tác hại của ma túy 

tổng hợp, kết hợp với tổ chức hoạt động thi sáng tác, tuyên truyền thông qua 

mạng xã hội, Internet. 

7. Sở Giao thông vận tải 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức cho đội ngũ lái xe về tác hại của ma túy. 

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan, báo chí tỉnh: 

Phối hợp Công an tỉnh tăng cường đăng tin, bài, phát sóng tuyên truyền, giáo 

dục về tác hại của các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...), cần 

sa, “bóng cười”, “tem giấy”, “bùa lưỡi”...; phương thức, thủ đoạn hoạt động của 

tội phạm ma túy; các quy định pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma 

túy... nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, 

chỉ đạo tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy”, 

“Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” và Tháng hành động phòng, chống ma 

túy tại các địa bàn dân cư, qua đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp 

ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội, cá nhân và gia đình trong 

công tác phòng, chống ma túy; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. 

9. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh 

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” thông 

qua các hoạt động như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền pháp luật phòng, 

chống ma túy cho công nhân viên, người lao động trong các cơ quan, doanh 

nghiệp, nhất là các khu công nghiệp có nhiều công nhân, người lao động (thuê 

trọ ở ngoài cộng đồng) dễ bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội đảm bảo 

yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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10. Đề nghị Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Chỉ đạo các chi hội cơ sở thực hiện chuyên đề “phòng, chống ma túy từ 

gia đình”, tăng cường các hoạt động, công tác hỗ trợ người nghiện ma túy sau 

cai nghiện tại cộng đồng. Phối hợp lực lượng Công an, các ban, ngành cùng cấp 

thường xuyên rà soát, lên danh sách những người có nguy cơ mắc nghiện, người 

nghiện ở địa bàn để tuyên truyền không sử dụng ma túy hoặc vận động đi cai tự 

nguyện chữa trị kịp thời. Phân công cho hội viên đảm nhận quản lý, giúp đỡ trực 

tiếp người nghiện sau cai nghiện là con hội viên, người nghiện ở cộng đồng. 

11. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh 

Tăng cường công tác truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; ra 

quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc trong tháng cao điểm. 

12. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể 

cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với hoạt 

động tiếp sức mùa thi với phát động phong trào “Tuổi trẻ hành động vì cộng 

đồng không ma túy” Rà soát, tổng hợp danh sách những thanh niên ở khu dân 

cư, tổ dân phố, thôn xóm đang trong độ tuổi thanh thiếu niên có nguy cơ mắc 

nghiện cao, phân công đoàn viên tư vấn tiếp cận tuyên truyền về tác hại của ma 

túy, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện tại các Cơ sở của tỉnh, giao 

các đoàn viên thanh niên đảm nhận giúp đỡ người nghiện sau cai. 

13. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh 

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trên cơ sở kế hoạch triển 

khai Tháng hành động đã được UBND tỉnh ban hành; xây dựng kế hoạch cụ thể, 

chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng 

ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị và tổ chức in ấn, treo pano, băng 

rôn, khẩu hiệu tại trụ sở. Quá trình tổ chức thực hiện cần phối hợp chặt chẽ để 

thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch. 

b) Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phong trào phòng, 

chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư. Tiếp tục phát động phong 

trào quần chúng nhân dân ở khu dân cư, Tổ dân phố, thôn, xóm... tích cực tham 

gia đấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn gắn với 

phong trào “xanh, sạch, sáng”. Phát động, duy trì các hoạt động tuần tra nhân 

dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh; thiết lập hòm thư, 

đường dây nóng tố giác tội phạm... 

14. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Tăng thời lượng, tần suất phát sóng tuyên truyền về công tác phòng, 

chống ma túy với nhiều thể loại: Phim, phóng sự điều tra vụ án, phóng sự về tác 



6 

 

hại của sử dụng ma túy và các chất gây nghiện như: Ma túy đá, thuốc lắc, cỏ 

Mỹ,... trong giới trẻ hiện nay; đưa tin, bài tuyên truyền về những tấm gương điển 

hình trong công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; gương điển hình người 

nghiện ma túy cai nghiện thành công, hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện 

trong công tác vận động, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tại địa phương và 

vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện; tuyên truyền về chính 

sách hỗ trợ người nghiện sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng của các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền bằng hình ảnh cách nhận 

biết các loại cây có chứa chất ma túy để phổ biến sâu rộng trong quần chúng 

nhân dân, nhằm ngăn ngừa việc trồng cây có chứa chất ma túy tại các hộ gia 

đình vì không nhận thức được cây có chứa chất ma túy... 

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả phù hợp với 

địa bàn dân cư, từng nhóm đối tượng như: Tăng cường tuyên truyền phòng, 

chống ma túy trên hệ thống loa đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; tổ chức 

cho các hộ dân, người nguy cơ cao, người nghiện, đối tượng sau cai ma túy ký 

cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; treo khẩu hiệu, băng 

rôn, pano cổ động công tác phòng, chống ma túy ở những nơi công cộng. 

b) Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường vận động người nghiện đi cai 

nghiện tự nguyện, điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Cơ 

sở cai nghiện, cộng đồng; chú trọng tới công tác quản lý, giúp đỡ người sau cai 

nghiện để phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả; vận động các tổ chức xã hội, các 

cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ việc 

làm, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho người nghiện tại địa bàn. 

c) Làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định; tập 

trung rà soát, lập hồ sơ đưa các đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn làm nguồn để đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, đi cơ sở giáo dục 

bắt buộc, Trường giáo dưỡng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành, tổ 

chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy hiệu 

quả, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

2. Kết thúc Tháng hành động phòng, chống ma túy, các sở, ban, ngành, tổ 

chức đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo kết 

quả thực hiện và gửi Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh 

(địa chỉ: 27 Trần Cao Vân, thành phố Huế; email: tmcs.tth@gmail.com) trước 
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ngày 04/7/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

3. Giao Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch 

của các đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện, kịp 

thời đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện Kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã và TP Huế; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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