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KẾ HOẠCH 
Tổ chức thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 

(Từ ngày 01/6/2019 đến 30/6/2019) 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 606/TTg- 
KGVX ngày 24/5/2019 về việc triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy 
năm 2019; hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng chống ma túy” và “Ngày toàn dân 
phòng, chống ma túy” ngày 26/6/2019, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn 
xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Hữu Lũng 
xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
về việc triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” hưởng ứng “Ngày 
Quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy” (ngày 26/6), các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức 
pháp luật và phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, 
tổ chức chính trị xã hội và quần chúng Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu 
tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, 
phương tiện đấu tranh quyết liệt với các đối tượng phạm tội về ma túy. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ 
các cơ sở kinh doanh có điều kiện, không để tội phạm ma túy lợi dụng tiến hành 
các hoạt động phạm tội; tiếp tục rà soát, thống kê chính xác số người nghiện ma 
túy trên địa bàn huyện để có kế hoạch quản lý, phòng ngừa chung; đồng thời triển 
khai tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện góp phần đảm bảo ANTT 
trên địa bàn. 

 - Yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng, kinh phí, thời gian thực hiện hợp lý, 
đảm bảo các chỉ tiêu được giao. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ma túy, 
đặc biệt là tác hại của ma túy tổng hợp (ma túy đá) một cách sâu rộng trong quần 
chúng Nhân dân; đa dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền để phù hợp 
với từng địa bàn, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn xa khu vực 
trung tâm huyện.  

- Chủ động nắm tình hình về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện 
để xây dựng các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Tăng 
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cường đấu tranh triệt xóa các điểm mua bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma 
túy. 

- Tăng cường rà soát, cập nhật chính xác, kịp thời số liệu người nghiện ma 
túy trên địa bàn. Tập trung theo dõi quản lý những người nghiện ma túy tổng hợp, 
đặc biệt là ma túy đá. Tích cực triển khai chương trình điều trị nghiện bằng thuốc 
thay thế Methandone. 

- Thường xuyên kiểm tra, quản lý tốt các cơ sở kinh doanh có điều kiện về 
ANTT, không để tội phạm lợi dụng các hoạt động kinh doanh thực hiện hành vi 
phạm tội liên quan đến ma túy. 

 III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

 1. Công an huyện 

 - Chủ động sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình tội phạm, 
đẩy mạnh đấu tranh triệt xóa các điểm mua bán lẻ ma túy, các điểm tổ chức sử 
dụng trái phép chất ma túy. Trong tháng đẩy mạnh công tác đấu tranh, bắt 04 vụ 
mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

 - Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, phối hợp với các đơn vị khác 
tổ chức ít nhất 04 cuộc tuyên truyền phòng chống ma túy và tác hại của ma túy đá 
tại địa bàn các xã, thôn. 

 - Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại cộng 
đồng, gia đình, trong tháng lập 06 hồ sơ cai nghiện bắt buộc. 

 - Tăng cường quân số trực trong tháng lên 80%. 

 2. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đoàn Thanh niên, Hội Liên Hiệp  
Phụ nữ huyện 

 - Tích cực phối hợp quản lý, vận động người nghiện ma túy tự nguyện tham 
gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, tham gia uống thuốc methadone. 

 - Mỗi đơn vị tổ chức ít nhất 04 cuộc tuyên truyền phòng chống ma túy tại 
các địa bàn xã, thôn. Yêu cầu phải có phối hợp với tuyên truyền viên của Công an 
huyện. 

 3. Phòng Tư pháp; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 
Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân huyện 

 Khẩn trương xem xét các hồ sơ cai nghiện bắt buộc do UBND các xã, thị 
trấn chuyển theo thẩm quyền, xem xét xử trong tháng cao điểm. 

 Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án ma túy; thống nhất, lựa 
chọn một số vụ án điển hình về ma túy ra xử điểm, xử lưu động để phục vụ công 
tác tuyên truyền, giáo dục răn đe tội phạm. 

 4. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và 
Truyền thông huyện 

 - Tổ chức 02 cuộc tuyên truyền lưu động trên đường về công tác phòng 
chống ma túy. 
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 - Lắp đặt 10 băng rôn, khẩu hiệu nội dung tuyên truyền tác hại của ma túy đá 
đối với con người và xã hội, tập trung ở thị trấn và các xã Sơn Hà, Đồng Tân, 
Minh Sơn.  

 - Biên tập và phát thanh ít nhất 04 bản tin về công tác phòng chống ma túy. 

 5. Trung tâm y tế huyện 

 Quản lý tốt số đối tượng nghiện đang uống Methadone tại trung tâm. 

 6. Chủ tịch UBND xã, thị trấn 

 - Chỉ đạo Công an xã, thị trấn tăng cường triệu tập, gọi hỏi, răn đe số đối 
tượng nghiện trên địa bàn.  

 - Chỉ đạo các ban, ngành, hội trực thuộc xã, cán bộ các thôn, khu tăng cường 
thực hiện công tác tuyên truyền cá biệt đến các hộ gia đình có con cái nghiện, có 
nguy cơ nghiện, sử dụng ma túy. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các đơn vị nhận được Kế hoạch này phải tích cực triển khai ngay theo 
yêu cầu, chỉ tiêu được giao. 

 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2019 đến 30/6/2019. 

 3. Chế độ báo cáo: Sau khi kết thúc việc thực hiện Kế hoạch, các đơn vị xây 
dựng báo cáo ngắn, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch bằng số liệu cụ thể gửi 
Ban chỉ đạo 138 (qua Công an huyện để tổng hợp) trước ngày 02/7/2019.  

 4. Kết thúc Tháng cao điểm phòng chống tội phạm về ma túy, trên cơ sở kết 
quả đạt được, các đơn vị đề xuất khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất 
sắc trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, khen thưởng./.    

 
Nơi nhận:   
- Đ/c trưởng BCĐ 138 tỉnh; 
- TT BCD 138 tỉnh (PV04-CAT); 
- TT. HU, HĐND huyện; 
- Các thành viên BCĐ huyện; 
- Các ban, ngành liên quan; 
- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Lưu VT, CAH. 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Long Văn Sơn 
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