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Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-BCĐ ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” 

năm 2022; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch hưởng 

ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2022, như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ về triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”(tháng 6); hưởng ứng 

“Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý”  

26/6/2022 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý 

người sử dụng trái phép chất ma tuý – Vì một cộng đồng khoẻ mạnh và an toàn”;  

2. Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, 

chống ma túy năm 2022 thiết thực, hiệu quả. Trong đó, chú trọng tổ chức lồng 

ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện 

chuyên đề, các cuộc giao lưu, sinh hoạt cho học viên đang chữa trị, cai nghiện 

ma túy. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn 

vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong công tác phòng chống tệ nạn ma 

túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiệnma túy; rà soát, phân loại, tiếp nhận 

người nghiện vào Cơ sở cai nghiệnma túy tỉnh, bảo đảm an toàn đúng quy 

định. 

3. Việc triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” phải được 

tiến hành đồng bộ, bảo đảm hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình 

hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương. 

  II. NHIỆM VỤ  

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quán triệt về Luật phòng 

chống ma tuý năm 2021, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng 

dẫn thi hành cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Lao 

động -  Thương binh và Xã hội; Phối hợp với các đơn vị liên quan, các cơ quan 

truyền thông đại chúng và các địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông 

đến cộng đồng dân cư, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu dân cư phức tạp, các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học nhất 

là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh về các chủ trương của Đảng, 
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pháp luật của nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma tuý 

và quản lý sau cai nghiện ma tuý.  

2. Tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, 

hướng dẫn chuyên sâu cho công chức, viên chức triển khai thực hiện Luật 

phòng chống ma tuý và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tổ chức tốt việc cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.   

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn 

lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm gắn với phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kịp thời phát hiện, biểu dương gương 

người tốt, việc tốt trong cai nghiện ma túy.  

4. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thống kê số người cai nghiện 

ma tuý, số người hoàn thành cai nghiện ma túy để có biện pháp quản lý, hỗ trợ 

sau cai nghiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội – Bình đẳng giới 

Chủ trì, tham mưu việc phối hợp với các đơn vị liên quan và Cơ sở cai 

nghiện ma túy để triển khai thực hiện kế hoạch; Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

gửi Cục Phòng, chống tệ  nạn xã hội và Ban chỉ đạo 138 tỉnh; 

2. Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn, các phòng và tương đương, các 

đơn vị trực thuộc của Sở 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp có hiệu quả và đồng bộ trong tổ 

chức tháng hành động, phòng chống ma tuý năm 2022.  

3. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh: 

- Rà soát, xây dựng phương án thực hiện Nghị định 116/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng 

chống ma tuý, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma tuý và quản lý 

sau cai nghiện ma tuý. 

- Tổ chức tiếp nhận học viên và đảm bảo quy trình cai nghiện ma tuý có 

hiệu quả. 

          - Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao cho cán bộ, 

học viên trong cơ sở; tăng cường các hoạt động tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm 

trong công tác cai nghiện ma túy, hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập cộng 

đồng. 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, nắm chắc diễn biến tư tưởng của 

học viên, giải quyết kịp thời những bức xúc, xử lý nghiêm minh các hành vi vi 

phạm nội quy nhằm ngăn chặn hiện tượng học viên bỏ trốn, đánh nhau, phá rối, 

thẩm lậu các chất kích thích và các hiện tượng tiêu cực khác. Xây dựng phương 

án bảo vệ, chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh. 
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3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, phòng 

Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố 

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành 

động phòng chống ma tuý năm 2022 trên địa bàn; Phối hợp với các ngành chức 

năng tổ chức thực hiện tháng hành động Phòng, chống ma túy năm 2022 có hiệu 

quả;  

- Triển khai tuyên truyền, quát triệt Luật phòng, chống ma tuý và Luật xử 

lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý; 

Kết hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy với phòng, chống mại dâm và hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục cần thiết để 

đảm bảo đưa người đi cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện theo đúng quy 

định. 

- Tham mưu cho chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp nhận và công bố 

các tổ chức, các nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma tuý tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn. 

- Tăng cường phối hợp với các ngành liên quan, UBND cấp xã xây dựng 

cơ sở dữ liệu người đi cai nghiện ma tuý, người sau cai nghiện ma tuý;  

- Hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng các điểm tư vấn hỗ trợ về cai nghiện 

ma tuý, quản lý sau cai nghiện ma tuý. 

- Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các xã trong việc triển khai thực hiện 

kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động phòng, chống 

ma túy năm 2022 trên địa bàn quản lý. 

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma 

tuý” năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Kết thúc tháng hành 

động đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 02/7/2022 

(Qua phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội - Bình đẳng giới) gửi bàn mềm theo thư 

điện tử: phongpctnxhbdg@gmail.com để tổng hợp báo cáo ban chỉ đạo 138 tỉnh, 

Cục Phòng chống tệ nạn xã hội- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                           

- Công an tỉnh (PH)                                                                         
- Lãnh đạo Sở (CĐ); 
- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 
- Phòng LĐTBXH TP;                         (Thực hiện) 
- Cơ sở CNMT tỉnh; 

- Các phòng và tương đương của sở (TH); 
- Lưu: VT, PCTNXH-BĐG.                                                                               

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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