
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:       /KH-SLĐTBXH Hải Dương, ngày       tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022

Thực hiện Công văn số 1845/LĐTBXH-PCTNXH ngày 03/6/2022 của Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Tháng hành động phòng, 
chống ma túy năm 2022; Kế hoạch số 1658/KH-UBND ngày 09/6/2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hải Dương về thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma 
túy năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương xây dựng kế 
hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 (từ ngày 01 

đến 30 tháng 6) với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản 
lý người sử dụng trái phép chất ma túy – Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”.

2. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch 
truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, tạo chuyển biến mạnh 
mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp 
nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác cai 
nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy nhất là tại cơ sở cai nghiện ma túy 
và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác 
cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; tổ chức các 
hoạt động tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm, quản lý, giúp đỡ hỗ trợ người nghiện 
ma tuý cai nghiện, người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng; tăng cường 
phối hợp liên ngành kiểm tra, quản lý đối với các hoạt động tại các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ có điều kiện như vũ trường, nhà nghỉ, quán bar, karaoke… không 
để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy.

5. Việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tiến 
hành đồng bộ; đảm bảo hiệu quả thiết thực tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Tăng cường phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Hải 

Dương viết tin bài, phóng sự tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, 
chống ma túy với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý 
người sử dụng trái phép chất ma túy – Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”. 
Nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và 
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Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy, 
cai nghiện và quản lý sau cai; đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, 
chống ma túy năm 2021, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử 
lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và 
các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

2. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma 
túy năm 2022; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, xây dựng, 
kẻ vẽ pano, áp phích, treo băng zôn, khẩu hiệu, cấp phát tờ rơi, tài liệu tuyên 
truyền; truyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền 
tảng di động; tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các xã phường, thị trấn, cơ sở 
giáo dục; lồng ghép phòng, chống ma túy với phòng, chống HIV/AIDS và 
phòng, chống mại dâm, mua bán người trong các chương trình an sinh xã hội 
cho mọi tầng lớp nhân dân. Tập trung vào những địa bàn phức tạp về ma túy; 
tuyên truyền cho người có nguy cơ mắc nghiện cao; giáo dục kiến thức, kỹ năng 
phòng ngừa ma tuý cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

3. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ 
chức triển khai công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật 
Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 
21/12/2021 của Chính phủ; quản lý, tư vấn, vận động người nghiện ma túy cai 
nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện 
ma túy được dạy nghề, giới thiệu tạo việc làm ổn định cuộc sống, phòng tránh 
tái nghiện; duy trì hoạt động các mô hình phòng, chống và cai nghiện ma tuý.

4. Tăng cường công tác quản lý, giám sát người nghiện ma túy, điều trị 
cai nghiện và tổ chức lao động trị liệu, tư vấn tâm lý, dạy nghề, giới thiệu việc 
làm, hướng nghiệp, giúp đỡ người cai nghiện ổn định tâm lý, sức khỏe, phòng, 
chống tái nghiện cho học viên cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải 
Dương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, giao lưu văn hoá, 
thể thao hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy tại đơn vị nhằm giúp 
học viên có nhận thức đúng về tác hại của tệ nạn ma tuý, tích cực điều trị, góp 
phần giảm tỷ lệ tái nghiện khi trở về cộng đồng. Phối hợp với lực lượng công an 
và chính quyền địa phương nơi trú đóng có phương án tuyệt đối đảm bảo an 
ninh, trật tự trong đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan 

triển khai nội dung Kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cơ quan, 
đơn vị; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Sở.

2. Phòng Giáo dục nghề nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác cai nghiện ma túy, 
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quản lý sau cai nghiện ma túy cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp.

3. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương căn cứ Kế hoạch này, xây 
dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, 
chống ma túy năm 2022 tại đơn vị.

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố phối 
hợp với cơ quan liên quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai 
công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Phòng, chống ma 
túy năm 2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính 
phủ; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy với nội dung và 
hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với tình hình địa phương; vận động, yêu 
cầu chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện ký cam kết không mua bán, chứa 
chấp, tổ chức sử dụng trái phép các loại ma túy, chất hướng thần; tăng cường 
công tác cai nghiện, thực hiện chỉ tiêu cai nghiện ma túy năm 2022; hỗ trợ, giúp 
đỡ người sau cai nghiện ma túy được dạy nghề, giới thiệu tạo việc làm ổn định 
cuộc sống; có chính sách ưu đãi, thu hút doanh nghiệp trong tạo việc làm cho 
người sau cai nghiện ma túy.

Thời gian thực hiện Tháng hành động trong tháng 6 năm 2022; các đơn 
vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  
trước ngày 05/7/2022 để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Cục PCTNXH;                  Để      
- UBND tỉnh;                       báo
- BCĐ 138 tỉnh (CA tỉnh);   cáo
- GĐ, PGĐ Sở phụ trách;
- Phòng PCTNXH; 
- Phòng GDNN;             
- Cơ sở CNMT;                 
- Phòng LĐTBXH H, TX,TP;   
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Tùng
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