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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng năm 2020 

 

Thực hiện Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy 

định tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; Kế hoạch số 74/KH-BCĐ ngày 

08/4/2019 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-SLĐTBXH ngày 27/4/2020 của sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc về việc tổ chức điều trị cai nghiệnma túy tại gia 

đình, cộng đồng năm 2020. UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng kế hoạch tổ chức 

cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy theo Nghị định số 94/NĐ-CP 

ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. 

- Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa 

phương trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai, thực hiện công tác cai nghiện tại gia 

đình, cộng đồng, công tác phối hợp hoạt động y tế, tâm lý xã hội điều trị người 

nghiện ma túy, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của bản thân 

người nghiện, gia đình có người nghiện ma túy trong việc tự nguyện tham gia cai 

nghiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người tham gia cai nghiện, giúp đỡ họ tái 

hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai thực hiện 100% xã, phường có hồ sơ quản lý người nghiện ma 

túy ngoài cộng đồng được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. 

- Công tác cai nghiện ma túy phải được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, tăng 

cường hiệu quả của tổ công tác cai nghiện, sự phối hợp của các cấp, các ngành và chính 

quyền địa phương, giảm sự kỳ thị của cộng đồng đối với người nghiện ma túy. 

II. NỘI DUNG  

1. Các xã, phường, rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy trên địa 

bàn, vận động người nghiện ma túy và gia đình tự giác khai báo và đăng ký cai 

nghiện tại gia đình, cộng đồng. 

2. Triển khai công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, thời gian cai nghiện 

6 tháng (trong đó giai đoạn cắt cơn 7-10 ngày). 
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3. Các xã, phường nộp danh sách và hồ sơ người đăng ký tham gia cai 

nghiện gửi về phòng Lao động - TB&XH thành phố để kiểm tra, nều hồ sơ đầy 

đủ, phòng Lao động - TB&XH chuyển tới Chi cục phòng chống Tệ nạn xã hội. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Từ nguồn kinh phí hỗ trợ chương trình mục tiêu phòng chống ma túy năm 

2020 của BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh. 

- Kinh phí địa phương, các tổ chức, cá nhân, gia đình người nghiện (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - TB&XH 

- Phối hợp với các ngành liên quan, chi cục phòng, chống TNXH tỉnh thẩm 

định, kiểm tra hồ sơ đăng ký cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường xây dựng kế hoạch, triển khai thực 

hiện. Kiện toàn tổ công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. 

- Hướng dẫn xã, phường tiến hành các thủ tục pháp lý về việc cai nghiện tại 

gia đình, cộng đồng. 

2. Công an thành phố 

- Chỉ đạo công an xã, phường thực hiện vai trò, chức năng của cơ quan  

thường trực về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc trong việc lập hồ sơ người đăng ký cai nghiện, tham gia tổ công tác 

cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. 

3. Trung tâm Y tế thành phố 

- Chỉ đạo trạm y tế xã, phường phối hợp với công an xác định tình trạng 

nghiện của các đối tượng, lập phác đồ điều trị, phục hồi, lập hồ sơ bệnh án theo dõi 

tiến trình điều trị cắt cơn cho người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. 

- Cung ứng nguồn thuốc điều trị cắt cơn cho trạm y tế xã, phường, hỗ trợ chỉ 

đạo chuyên môn, phác đồ điều trị cho người nghiện ma túy cần thiết. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố 

Viết tin bài, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cho người dân 

thấy được sự tác hại, nguy hiểm của ma túy, tuyên truyền vận động các đối tượng 

nghiện ma túy tự nguyện đăng ký tham gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Chỉ 

đạo đài truyền thanh các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền vận động 

người dân, gia đình có người nghiện động viên người nghiện đăng ký cai nghiện tại 

gia đình, cộng đồng. 

5. UBND các xã, phường 

- Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí kiện toàn tổ công tác, phân công 

trách nhiệm cho từng thành viên, tổ chức triển khai các hoạt động cai nghiện 

ma túy tại gia đình, cộng đồng, vận động người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý 
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tại địa phương đăng ký tham gia cai nghiện (mỗi xã, phường vận động từ 03 

đến 04 người đăng ký cai nghiện). 

- Phối hợp với gia đình có người nghiện bố trí địa điểm cai nghiện tại gia 

đình, cộng đồng đảm bảo mọi điều kiện theo quy định. 

- Bố trí địa điểm thuận lợi để tiếp nhận người nghiện đến làm thủ tục xin cai  

nghiện tự nguyện, chuẩn bị mọi điều kiện như dụng cụ y tế khám chữa bệnh, thuốc 

điều trị cho người nghiện đảm bảo theo yêu cầu. 

- Hướng dẫn người nghiện và gia đình thực hiện đúng quy trình cai nghiện. 

- Hồ sơ cai nghiện theo Thông tư số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA 

ngày 10/02/2012 Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về 

tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và Thông tư liên tịch số 

17/2015/TTLT-BLĐTBXH- BYT-BCA ngày 09/7/2015 quy định thẩm quyền, thủ 

tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức điều trị cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng 

đồng năm 2020, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, phường nghiêm túc thực hiện 

trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc liên hệ phòng Lao động - TB&XH 

thành phố để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy, HĐND TP (B/c); 

- Sở LĐTBXH (b/c); 

- BCĐ PCTP-TNXH và XDPTTDBVANTQTP; 

- Các phòng ban đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, LĐTB&XH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Anh Tân 
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