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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 16/3/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc tỉnh Ninh Bình về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2022, 

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Tam Điệp (sau đây gọi tắt là BCĐ thành phố 

Tam Điệp) xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, 

điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, 

ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng nòng cốt, chuyên trách nhằm huy động sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy. 

2. Tập trung đấu tranh mạnh với các hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ và 

tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; triệt xóa các điểm 

phức tạp về ma túy trên địa bàn, không để phát sinh điểm mới. Tổ chức hiệu quả 

công tác cai nghiện và quản lý sau cai; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm 

chế và làm giảm sự gia tăng người nghiện ma túy mới, giảm người nghiện ma túy 

ngoài xã hội. 

3. Công tác phòng, chống ma túy cần được lồng ghép với việc thực hiện các 

nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tội phạm nói chung và các chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương nhằm phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực cho công tác này; qua đó tạo môi trường lành mạnh, ổn định phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU 

1. Kiểm soát tỷ lệ gia tăng số người nghiện ma túy dưới 1% so với năm 2021; 

80% số người nghiện và người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các 

dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện. 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bắt, xử lý tội phạm ma túy, công tác 

cai nghiện ma túy và quản lý sau cai, góp phần làm giảm số người nghiện ma túy 

ngoài xã hội. Số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ tăng từ 5% so với 

năm 2021. Không để hình thành điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố.  

3. Đảm bảo 100% số xã, phường trọng điểm về ma túy được tập trung chỉ đạo 

giải quyết. Phấn đấu giảm hơn 01 xã, phường có tệ nạn về ma túy, không có địa 

bàn trồng cây chứa chất ma túy và sản xuất trái phép chất ma túy. 
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III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức sơ kết 03 năm, đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, có 

hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”. Tổ chức triển khai 

thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 theo Kế hoạch số 24/KH-UBND 

ngày 10/02/2022 của UBND thành phố, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phố biến, quán triệt Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; rà soát, kiến nghị, đề xuất, góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp 

luật để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; tổ 

chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ các văn bản quy định về phòng, 

chống và kiểm soát ma túy; đồng thời tăng cường kiểm tra công tác thi hành. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 04/01/2021 

của UBND thành phố về tiếp tục thực hiện Dự án “Xã, phường, thị trấn không có 

tệ nạn ma túy”, giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức điều tra, rà soát, thống kê người sử 

dụng ma túy trái phép, người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố; kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy tại các đơn vị, địa phương. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy với các nội dung, 

hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng theo phương châm hướng về cơ sở, 

tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp và nhóm có nguy cơ cao 

như học sinh, sinh viên, người lao động tự do hoặc không có nghề nghiệp ổn định. 

Tăng cường ứng dụng các tiện ích mạng xã hội, mạng intetnet để phục vụ tuyên 

truyền. Chú trọng tuyên truyền những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy 

năm 2021; hậu quả, tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy 

tổng hợp, chất hướng thần và một số ma túy mới. Tổ chức các hoạt động thiết thực 

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

chống ma túy” năm 2022. 

3. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên 

các tuyến, địa bàn trọng điểm gắn với tấn công trấn áp các loại tội phạm khác. Tập 

trung đấu tranh mạnh với số đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào địa bàn 

thành phố. 

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; chủ động 

phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để những hành vi liên quan đến trồng 

cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn. Tăng cường 

quản lý các cơ sở kinh doanh như karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà cho thuê trọ, 

không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội về ma túy. 

4. Tăng cường công tác lập hồ sơ quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại các 

xã, phường; khuyến khích người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện, đồng thời đẩy 

mạnh công tác đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.  
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5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, kế hoạch liên nghành, 

chương trình, mô hình phối hợp hành động phòng, chống ma túy đã ký kết giữa 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể; đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút ra 

bài học kinh nghiệm, tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục để tiếp tục triển 

khai nhân rộng. 

6. Tăng cường xã hội hóa phòng, chống ma túy, tham mưu cấp ủy, chính 

quyền các cấp có cơ chế, chính sách khuyến khích, vận động các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp tham gia vào công tác này, nhất là công tác giúp đỡ, tạo điều kiện về 

việc làm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Áp dụng hiệu quả các 

thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; 

huy động tối đa mọi nguồn lực hợp pháp tham gia vào công tác phòng, chống tội 

phạm và tệ nạn ma túy. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an thành phố 

- Thực hiện tốt vai trò là Cơ quan thường trực về phòng, chống ma túy; chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tham mưu cho UBND thành phố, 

Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố 

chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu công tác 

phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện tại các đơn vị, địa phương. Tham mưu triển khai Chương trình phòng, 

chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả 

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và tham mưu báo cáo sơ kết 03 năm thực 

hiện Chỉ thị số 36-CT/TW; phối hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền phòng chống ma túy nói chung, nhất là ma túy tổng hợp và các loại 

ma túy mới trong giai đoạn hiện nay. Tham mưu chỉ đạo tổ chức các hoạt động 

thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân 

phòng, chống ma túy” năm 2022.  

- Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo và đánh giá đúng 

tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy để tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện kế 

hoạch phòng ngừa, đấu tranh; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma 

túy, tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiệm tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng 

trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kiên quyết không để hình thành các 

điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. 

- Thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ số người 

nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về trật tự xã hội, ứng dụng, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, dữ liệu căn cước công dân để phục vụ công tác quản lý; phối hợp với các 
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phòng, đơn vị đẩy mạnh công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa người nghiện 

ma túy đi cai nghiện bắt buộc. Tham mưu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 

số 120/KH-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thành phố về thực hiện Dự án 

“Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” giai đoạn 2021 - 2025, 

giảm số xã, phường có ma túy và trọng điểm về ma túy. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực tham mưu cho UBND thành 

phố, BCĐ thành phố xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ 

tiêu về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; triển khai đến các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể, BCĐ các phường, xã để tổ chức thực hiện. 

- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể, BCĐ các phường, 

xã triển khai thực hiện quyết liệt biện pháp đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện 

bắt buộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tham 

gia cai nghiện tự nguyện; xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình cai nghiện, quản 

lý sau cai nghiện đang phát huy hiệu quả. 

3. Phòng Y tế  

- Tham mưu cho UBND thành phố và BCĐ thành phố triển khai các giải pháp 

nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả Chương trình điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng Methadone, đảm bảo hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, 

chỉ tiêu đề ra. 

- Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y, dược. Thường 

xuyên phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh, sản xuất, quản lý, phân phối tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần 

nhằm phát hiện, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm. Thực hiện nghiêm túc các 

quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho 

cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện xét nghiệm xác định tình trạng nghiện, tư 

vấn, điều trị cai nghiện ma túy. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp 

với lực lượng liên quan tổ chức xác định tình trạng nghiện cho người nghiện ma 

túy, phục vụ hiệu quả công tác cai nghiện ma túy. 

- Tổ chức thực hiện các biện pháp làm giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe 

cộng đồng, lồng ghép các biện pháp làm giảm lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 

truyền nhiễm khác qua con đường tiêm chích ma túy. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tiếp tục xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình phòng, chống ma 

túy tại học đường; phối hợp với lực lượng Công an tổ chức giáo dục kiến thức, kỹ 

năng phòng, chống ma túy cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên phù hợp với 

từng cấp học. 
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- Phối hợp với Công an thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh và Kế hoạch 

liên ngành về xây dựng phong trào “An toàn trường học”; Kế hoạch số 1413/LN về 

phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên và thanh niên. Phấn đấu không có 

học sinh, sinh viên nghiện ma túy hoặc tham gia hoạt động phạm tội về ma túy. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho 

UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.  

6. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Chỉ đạo các đơn vị chức năng tham gia 

công tác phòng, chống ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa 

bàn thành phố; phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương thực hiện tốt 

chương trình quân dân y kết hợp cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy. 

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các cơ quan, đơn vị.  

7. Phòng Kinh tế: tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh các loại tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy không để tội 

phạm ma túy lợi dụng hoạt động. 

8. Các phòng: Tư pháp, Văn hóa và Thông tin: Chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; đồng thời 

chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy, lồng ghép với 

các chuyên đề khác, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao như học 

sinh, sinh viên, người không có việc làm ổn định. 

9. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố: tăng cường 

xây dựng tin, bài, phóng sự, mở chuyên mục, tăng thời lượng đăng tải, phát sóng 

tuyên truyền phòng, chống ma túy, kết quả bắt giữ, xử lý tội phạm ma túy của các 

lực lượng chức năng, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống ma túy nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng 

chống ma túy. 

10. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố 

Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam 

Điệp làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy đảm bảo đúng pháp 

luật; tăng cường xét xử lưu động, quá trình xét xử lồng ghép nội dung tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các phiên tòa và công bố công khai các bản 

án trên Cổng thông tin điện tử của hệ thống Tòa án nhân dân để răn đe, phòng 

ngừa tội phạm.  

11. Đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên 

 - Ủy ban MTTQ Việt nam thành phố: Chỉ đạo hệ thống MTTQ cơ sở, các 

hội viên phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận 

động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy gắn với thực 

hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục 
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thực hiện và nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, khu dân cư, tổ dân phố, thôn, 

xóm không có tệ nạn ma túy. 

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã tăng cường 

thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và 

Chương trình hành động số 124/CTHĐ-UBND ngày 09/12/2017 của UBND tỉnh 

về tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật, 

góp phần hạn chế việc phát sinh người nghiện ma túy mới. 

- Các Hội: Liên hiệp Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân, Người Cao tuổi 

thành phố: Chỉ đạo Chi hội cơ sở hướng dẫn, động viên hội viên tích cực tham gia 

công tác phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập huấn cho 

cán bộ, hội viên về công tác phòng, chống ma túy. Nghiên cứu, xây dựng và nhân 

rộng mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả. Phân công trách nhiệm cho hội 

viên tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, cai nghiện và phòng, chống tái 

nghiện ở phường, xã. 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố: Chỉ đạo hệ thống Đoàn các cấp, nhất 

là cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy. Chỉ đạo đoàn xã, 

phường củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng Đội Thanh niên tình nguyện 

“Thắp sáng niềm tin” và tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở, thành viên Đội Thanh 

niên tình nguyện những kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy cũng như kỹ 

năng tuyên truyền. Phân công Đoàn viên, hội viên Đội thanh niên tình nguyện cấp 

xã đảm nhận, quản lý, giúp đỡ, vận động người nghiện, người sau cai nghiện ở địa 

phương, phòng ngừa, hạn chế tái nghiện. 

- Liên đoàn Lao động thành phố: Chỉ đạo công đoàn các cấp, tổ chức Công 

đoàn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp tham mưu cho thủ 

trưởng đơn vị tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy cho cán bộ, công nhân viên 

chức, người lao động gắn với thực hiện phong trào xây dựng “nếp sống văn hóa công 

nghiệp”; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, tổ đội, phân xưởng “không có tệ nạn ma 

túy”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND 

ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn các 

khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.  

12. UBND các phường, xã: chủ động triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm 

vụ, biện pháp, chỉ tiêu công tác phòng, chống ma túy năm 2022, trong đó tập trung 

thực hiện có hiệu quả Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại 

xã, phường, thị trấn” và “Xây dựng phường, xã không có tệ nạn ma túy”. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. 

2. Lồng ghép các chương trình, kế hoạch có liên quan. 

3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các 

phường, xã căn cứ nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch này xây 

dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu 

công tác phòng, chống ma túy của đơn vị mình cho phù hợp, đồng thời báo cáo cấp 

ủy, chính quyền để chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả 

mọi nội dung của Kế hoạch. Đồng thời chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo 

về Ban Chỉ đạo thành phố (qua Công an thành phố) theo quy định. 

2. Giao Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thành phố 

chịu trách nhiệm giúp BCĐ thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND 

thành phố và Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- BCĐ 138 tỉnh; 

- Công an tỉnh;                  (để b/c) 
- Thường trực Thành ủy; 
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 
- Thành viên BCĐ thành phố; 
- Các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể thành phố; 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 
- UBND các phường, xã; 
- Lưu: VT, BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Hoàng Mạnh Hùng 
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