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KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021
(Từ ngày 01/6/2021 đến 30/6/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy
năm 2021 với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà Hãy tránh xa ma túy”; để hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”,
“Ngày quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”
(Ngày 26/6), UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện
với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống
ma túy nhất là những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Chỉ
thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số
82-CTr/TU ngày 05/11/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 09/KHUBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh; Chương trình hành động số 41CTr/TU ngày 10/12/2019 của Thành ủy về thực hiện 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.
2. Phát động đợt tuyên truyền sâu rộng về hậu quả và tác hại của việc sử
dụng, sản xuất và buôn bán ma túy; tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng
chống ma túy trên địa bàn toàn thành phố, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò,
trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và
toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy; trong đó, tập trung vào các loại
ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng như: cần sa,
ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”…; các chủ trương,
chính sách của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành
phố về công tác phòng chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế
hệ trẻ (thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên…), nhằm nâng cao ý thức tự phòng
ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.
3. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn thành
phố, tập trung đấu tranh, bắt giữ số đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ
chức sử dụng trái phép ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; các điểm phức tạp về
ma túy, từng bước làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn.
4. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, nắm chắc số đối tượng
liên quan đến ma tuý và người nghiện ma tuý ở xã, phường để có biện pháp
quản lý, giáo dục, chữa trị cai nghiện nhằm làm giảm số người nghiện cũ và
ngăn chặn, hạn chế số người nghiện mới phát sinh.
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5. Các hoạt động Tháng hành động phòng chống ma túy cần được triển
khai thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương
tạo hiệu ứng về truyền thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19.
II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Công an thành phố:
- Tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là những điểm
mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị
số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 82CTr/TU ngày 05/11/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 09/KHUBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh; Chương trình hành động số 41CTr/TU ngày 10/12/2019 của Thành ủy về thực hiện 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; Chương trình số 209/Ctr- BCĐ ngày 26/01/2021 của
Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ ANTQ thành phố Vĩnh Yên về công tác trọng tâm xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021; Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày
04/02/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày
26/02/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Vĩnh Yên về thực hiện công tác
phòng chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người
năm 2021; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 22/2/2021 của UBND thành phố
Vĩnh Yên về công tác phòng chống ma túy, mại dâm mua bán người năm 2021.
- Chủ trì mở đợt cao điểm đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma
túy trên địa bàn thành phố; tăng cường tập trung áp dụng các biện pháp nghiệp
vụ triệt phá các đường dây mua bán, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.
Thực hiện có hiệu quả Đề án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ở quán
bar, karaoke và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2020 -2023. Tăng cường kiểm duyệt, điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cá
nhân, tổ chức giới thiệu, mua bán, khuyến khích sử dụng ma túy, chất gây
nghiện, chất gây ảo giác trên mạng internet, mạng xã hội; tổ chức tuần tra kiểm
soát và xử lý nghiêm những trường hợp lái xe dương tính với các chất ma túy
trong quá trình tham gia giao thông. Kịp thời hướng dẫn, cung cấp định hướng
thông tin cho các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông để tổ chức
các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy hiệu quả, thiết thực.
- Chỉ đạo Công an các phường, xã tham mưu cho UBND phường, xã xây
dựng Kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy; đôn đốc các
ban, ngành, đoàn thể, phối hợp tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục
phòng chống ma túy thông qua các hoạt động như: Mít tinh, ra quân, diễu hành,
cổ động về phòng, chống ma túy; các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thể
dục, thể thao… nhằm thu hút sự tham gia của quần chúng nhân dân vào công tác
phòng, chống ma túy.
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- Phối hợp VKSND, TAND thành phố đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố,
xét xử các vụ án ma túy, lựa chọn đưa ra xét xử lưu động một số vụ án về ma
túy tại các địa bàn phức tạp để giáo dục, cải tạo tội phạm, phòng ngừa, răn đe
chung cho toàn xã hội và phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Phối
hợp với ngành y tế, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc xuất, nhập
khẩu, quản lý, phân phối, sử dụng các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc
hướng thần, phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng tiền chất vào các mục đích bất
hợp pháp.
- Phối hợp với UBND các phường, xã, Phòng Tư pháp, Phòng Lao độngThương binh và xã hội, VKSND, TAND thành phố lập hồ sơ, xét duyệt đưa
người nghiện chất ma túy vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; cai nghiện tại gia
đình, cộng đồng.
- Phối hợp Thành đoàn thành phố Vĩnh Yên tiếp tục thực hiện các nội
dung về phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên; phối hợp với các trường
học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền đến học sinh, sinh viên nhất là sinh
viên và học sinh THPT hành động vì cộng đồng không ma túy.
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Tham mưu UBND thành phố đề xuất triển khai các nội dung hưởng ứng
Tháng hành động phòng chống ma túy với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người,
hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy” với các nội dung, hình thức phù
hợp, thiết thực, hiệu quả bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày
15/7/2019 về “Quy định mức hỗ trợ, đóng góp, chế độ miễn giảm đối với người
cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy; mức trợ cấp đặc thù
đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma
túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Phối hợp các phòng, ban liên quan tham mưu
UBND thành phố chỉ đạo thực hiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện thay
thế bằng Methadone. Triển khai có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản
lý sau cai nghiện; tăng cường hoạt động 06“Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều
trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng”; tổ chức giám sát công tác
quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.
- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, rà soát, cập nhật tình hình hoạt
động của người nghiện ma túy; hướng dẫn, đôn đốc công tác đưa người nghiện
vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và đảm bảo an toàn trong cơ sở cai nghiện.
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng “Tháng hành
động phòng, chống ma túy” cho các học viên đang cai nghiện tập trung.
- Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền tại
địa bàn cơ sở, tập trung vào chủ trương đổi mới công tác cai nghiện, các hình
thức cai nghiện, để vận động người nghiện tự nghiện tham gia các hình thức cai
nghiện tại cộng đồng.
3. Văn phòng Hội Đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân
Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt
chẽ việc sử dụng tiền chất, việc mua bán thuốc tân dược gây nghiện, thuốc
hướng thần, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.
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4. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 02-CT/UBND ngày 13/02/2019 của UBND
tỉnh về tăng cường giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh,
thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn thành phố. Tổ chức tốt
công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy đến học sinh, sinh viên các
trường học trên địa bàn thành phố; phát động học sinh, sinh viên “Hãy chung tay
đẩy lùi ma túy”, “không che giấu, làm ngơ trước các biểu hiện của tệ nạn ma túy
trong trường học, gia đình và cộng đồng”, “Ma túy là hiểm họa của mọi nhà”;
gắn với công tác tuyên truyền với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tìm
hiểu pháp luật, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, học tập ngoại khóa của
học sinh, sinh viên; tập trung nhấn mạnh hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy nhất
là ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới
trẻ như: Cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”… Tổ
chức các lớp tập huấn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có kiến thức
phòng, chống ma túy để lồng ghép, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền,
giáo dục phòng, chống ma túy.
5. Phòng Văn hoá & Thông tin
- Chỉ đạo cơ quan thông tin, tuyên truyền từ thành phố đến các xã,
phường, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tác hại của
tội phạm, tệ nạn ma túy và về các biện pháp phòng chống ma túy; lồng ghép các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao với các nội
dung về phòng, chống ma túy, tạo ra phong trào rộng khắp trong toàn dân, động
viên nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và phối hợp cùng lực lượng
Công an tham gia phòng, chống ma túy; kết hợp tuyên truyền phòng chống dịch
Covid - 19 với tuyên truyền phòng, chống ma túy.
- Tổ chức kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động giới thiệu, mua bán,
khuyến khích sử dụng ma túy, các chất gây nghiện, chất ảo giác trên mạng
Internet, mạng xã hội; xây dựng và truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy
trên trang thông tin, mạng xã hội có nhiều người theo dõi, qua nhắn tin đến các
thuê bao di động với các khẩu hiệu tuyên truyền: Tuổi trẻ chung tay vì cộng
đồng không ma túy; Ma túy đá, phá cuộc đời; Tương lai và ma túy không cùng
tồn tại; Đừng để ma túy lãng phí tuổi xuân; Sống tuổi trẻ, nghĩ tương lai, nói
không với ma túy; Vì sức khỏe của mọi người, Hạnh phúc của mọi nhà - Hãy
tránh xa ma túy…
- Chỉ đạo bộ phận Văn hóa - xã hội các phường, xã tiến hành lựa chọn chủ
đề sau đó in, treo các panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu (lắp đặt băng zôn,
khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường, khu vực trung tâm).
6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
- Tăng cường thời lượng, tần suất đưa tin, bài, phóng sự; đa dạng hóa các
sản phẩm truyền thông về phòng chống ma túy, phát sóng trên khung giờ có
nhiều người theo dõi; mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trong
Tháng hành động phòng, chống ma túy tạo phong trào sâu rộng hưởng ứng
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy
(Ngày 26/6). Chú trọng tuyên truyền về tác hại của các chất gây nghiện, chất
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hướng thần mới và giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy trong giới trẻ; đưa tin,
bài tuyên truyền về những tấm gương điển hình trong công tác phòng, chống ma
túy có hiệu quả tại cơ sở; tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người nghiện sau cai
ma túy tại cộng đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp …
- Trong tháng 6 phải có ít nhất 08 lần phát thanh, tuyên truyền tác hại về
ma túy trên Đài truyền hình. Kịp thời phản ánh những điển hình trong công tác
phòng, chống ma túy cũng như những khó khăn, bất cập trong công tác này.
7. Các phòng, ban, đơn vị khác
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để phát động phong
trào hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma tuý và thực hiện có hiệu quả
đợt cao điểm phòng chống ma tuý ở cơ quan, đơn vị mình, đồng thời chủ động
phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khác tích cực triển khai các hoạt
động phòng chống ma tuý. Tổ chức cho cán bộ, công nhân viên ký cam kết
không liên quan đến ma túy, phát hiện tố giác tội phạm và người nghiện ma túy.
8. UBND phường, xã
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng,
Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố về công tác
phòng, chống ma túy, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục.
- Huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động phòng, chống
ma túy; tăng cường tổ chức tuyên truyền sâu rộng về hậu quả và tác hại của ma
túy; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể thao, tìm hiểu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các cuộc
thi, giao lưu, sinh hoạt Câu lạc bộ; tiếp cận tuyên truyền thông qua hội viên các
hội, đoàn thể, cộng tác viên, tình nguyện viên…nhằm thu hút sự tham gia của
toàn dân vào công tác phòng, chống ma túy.
- Chỉ đạo tổ chức tập trung phát hiện, triệt phá các ổ nhóm, điểm phức tạp
về ma túy tại địa phương. Tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại hình kinh
doanh, dịch vụ không để tội phạm lợi dụng vào việc mua bán, lôi kéo, tổ chức sử
dụng, sử dụng trái phép các chất ma túy. Rà soát, nắm chắc số người nghiện ma
túy để có biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ họ cai nghiện; tăng cường công
tác phối hợp với các ban, ngành trong công tác cai nghiện; có chính sách ưu đãi
cho các doanh nghiệp tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.
- Chỉ đạo Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã, phường lắp đặt băng zôn, khẩu
hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm (ít nhất mỗi tổ dân phố treo 01
băng zôn, khẩu hiệu); chỉ đạo đài phát thanh của xã, phường thường xuyên phát
thanh trên hệ thống đài truyền thanh của phường (ít nhất 03 lần/tuần).
- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở.
Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện, huy động sức
mạnh của các tầng lớp nhân dân vào công tác phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh
việc xây dựng các mô hình tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong nhân dân, gắn
với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và
đô thị văn minh”.
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9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố phối hợp
Công an thành phố đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, triệt
để các vụ án ma tuý; lựa chọn một số vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động tại các
địa bàn có dấu hiệu phức tạp về ma túy để nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa,
răn đe tội phạm ma túy. Từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021 xét xử thành
công ít nhất 03 vụ án về ma túy trong đó có ít nhất 01 vụ xét xử lưu động.
10. Đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp
chặt chẽ với các phòng, ban, ngành của thành phố trong việc tuyên truyền, vận
động tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống ma túy, nhất
là tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên; chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên
truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức; công nhân, người lao động
các công ty, doanh nghiệp; cán bộ hội viên các cấp hội cơ sở bằng các hình thức
phù hợp để nâng cao về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống
ma túy.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Căn cứ vào nội dung, yêu cầu của kế hoạch này, căn cứ vào chức năng
nhiệm vụ, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường, xã xây dựng kế
hoạch, tổ chức thực hiện và triển khai các biện pháp cụ thể. Kế hoạch của các
đơn vị gửi về UBND thành phố Vĩnh Yên (qua Công an thành phố Vĩnh Yên) để
tập hợp, theo dõi.
2. Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”
được thực hiện từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021. Kết thúc tháng hành
động các đơn vị, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện và báo cáo
kết quả về UBND thành phố (qua Công an thành phố) trước ngày 01/7/2021.
3. Giao Công an thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc
triển khai thực hiện Kế hoạch tại các đơn vị; tổng hợp kết quả thực hiện; đề xuất
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Tháng hành động phòng,
chống ma túy; tổng hợp kết quả, báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- BCĐ tỉnh (PV01);
- TT Thành uỷ, HĐND, UBND TP;
- Thành viên BCĐ PC TNXH TP;
- Các tổ chức CT-XH TP;
- Các phòng chuyên môn của TP
- UBND, BCĐ các xã, phường;
- Lưu: VT, CATP.
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