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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:          /KH-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Vĩnh Yên, ngày         tháng     năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện “Xây dựng xã, phường lành mạnh 

không tệ nạn xã hội” năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-SLĐTBXH ngày 19/03/2021 của Sở Lao 

động -Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021; UBND thành phố 

Vĩnh Yên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Xây dựng xã, phường lành 

mạnh không tệ nạn xã hội” năm 2021 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  

1. Mục đích:  

- Tiếp tục giữ vững, phát huy những thành tích đạt được trong quá trình tổ 

chức thực hiện phong trào năm 2021. Triển khai các nội dung phù hợp điều kiện 

thực tiễn của tỉnh, phát triển phong trào sâu rộng, bền vững, từng bước xây dựng 

môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, góp phần ổn định chính trị, giữ gìn an 

ninh, trật tự an toàn xã hội. 

 - Huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia các hoạt động sáng tạo và xây 

dựng đời sống văn hóa, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển, nâng 

cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. 

 - Tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, 

công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố. 

 2. Yêu cầu: 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành tạo sự đồng thuận trong quá trình 

lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

- Tập trung tuyên truyền vận động gắn với những biện pháp cụ thể triển 

khai phong trào phù hợp thực tế, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.  

 II. NỘI DUNG  

1. Công tác tuyên truyền 

- Chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, giáo dục 

pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân hiểu biết 

sâu sắc về hậu quả và tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm. Qua đó nâng cao trách 

nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng trong công tác phòng, 

chống tệ nạn xã hội ở địa phương. 



- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền 

theo nhóm đối tượng, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lực 

lượng thanh thiếu niên, người có nguy cơ cao tại các địa bàn trọng điểm. 

- Duy trì nâng cao chất lượng bản tin phòng, chống tệ nạn xã hội, tuyên 

truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp 

luật. 

2. Công tác xây dựng xã phường lành mạnh không tệ nạn xã hội 

- Quản lý tốt công tác cai nghiện ma túy, công tác phòng, chống tệ nạn mại 

dâm, nắm bắt hồ sơ người nghiện ma túy, người bán dâm ngoài cộng đồng. Kiểm 

tra cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. 

Phối hợp với các ban, ngành, địa phương giữ vững số xã, phường không tệ 

nạn ma túy, mại dâm 

Phối hợp phòng ngừa, đấu tranh nhằm giảm mức độ phức tạp về tệ nạn xã 

hội tại các xã, phường, thị trấn phức tạp. 

Duy trì xã, phường thực hiện theo đề án 835, phát huy sức mạnh đoàn viên 

thanh niên các cấp và đội công tác xã hội tình nguyện ở cơ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố 

- Triển khai thực hiện tốt công tác xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở 

cai nghiện ma túy, nắm bắt, quản lý tốt hồ sơ người nghiện ma túy.  

- Tham mưu chỉ đạo các xã, phường triển khai thực hiện tốt công tác cai 

nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP. 

2. Trung tâm Văn hóa TT và TT thành phố 

Nâng cao chất lượng tin, bài, thời gian phù hợp, kết hợp tuyên truyền phổ 

biến về công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên cổng thông tin điện tử thành phố, 

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ thành phố đến xã, phường những nội 

dung phòng chống tệ nạn xã hội. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương xây dựng Kế hoạch hàng năm “Xây 

dựng xã, phường lành mạnh không tệ nạn xã hội”, bố trí ngân sách và huy động các 

nguồn đóng góp hợp pháp khác để đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng 

chống tệ nạn xã hội. 

- Xây dựng thôn làng, tổ dân phố không có tệ nạn xã hội. Nắm bắt cơ sở 

kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm, tổ chức kiểm tra, phối hợp 

kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn. 

- Quản lý chặt chẽ số đối tượng hết thời gian cai nghiện trở về, tạo điều 

kiện giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, thường xuyên rà soát thống kê nắm chắc 

số đối tượng đang điều trị bằng thuốc thay thế Methadone. 



- Nắm bắt người nghiện ma túy, người bán dâm tại cộng đồng. Tư vấn, hỗ 

trợ, giúp đỡ người bán dâm, người sau cai nghiện ma túy. Tổng hợp, báo cáo theo 

quy định. 

- Kịp thời động viên, đề xuất tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập 

thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện “Xây dựng xã, phường lành mạnh 

không tệ nạn xã hội” của UBND thành phố Vĩnh Yên./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH; 

- Chi cục PCTNXH; 

- Các phòng, ban, đoàn thể liên quan; 

- CPVP; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Anh Tân  
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