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KẾ HOẠCH 

 Triển khai công tác cai nghiện ma túy năm 2022 
trên địa bàn thị xã Đông Hòa 

  
 
Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Phú 

Yên về triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện 

ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 18/4/2022 của 
UBND thị xã Đông Hòa về triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản 

lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thị xã Đông Hòa theo Nghị định số 
116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ; UBND thị xã Đông Hòa xây 

dựng kế hoạch công tác cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn thị xã Đông Hòa, 
với những nội dung như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

          1. Mục đích 

  - Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và phục hồi chức năng cho người 
nghiện ma túy, công tác tiếp nhận, hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, 
hạn chế tái nghiện; góp phần giảm tội phạm liên quan đến ma túy.  

- Phát triển công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng; 
tổ chức tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tự nguyện nhằm cung cấp 
dịch vụ toàn diện cho người nghiện ma túy. 

2. Yêu cầu 

- Hoàn thiện các cơ sở cai nghiện ma túy tại cộng đồng; đáp ứng đầy đủ cơ 
sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, phục vụ công tác cai nghiện, phục hồi cho người 
nghiện ma túy theo quy trình cai nghiện ma túy trên địa bàn thị xã. 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các 
cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy;  giảm 
thiểu tác hại của hậu quả nghiện ma túy đối với đời sống xã hội; tạo điều kiện cho 
người nghiện ma túy tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông 

a) Nội dung: 

+ Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng để cán bộ và nhân dân nâng cao hiểu biết về công tác cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đình, tại cộng đồng; cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng, cai 
nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện tập trung. 
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+ Vận động gia đình và người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng 
nghiện ma túy, đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện và phòng, chống tái nghiện. 

+ Tổ chức tuyên truyền các xã, phường làm tốt công tác cai nghiện ma túy; các 
điển hình cai nghiện ma túy thành công; Đội công tác xã hội tình nguyện,  tình 
nguyện viên, các cá nhân, tổ chức xã hội giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau 
cai nghiện hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện đạt hiệu quả. 

+ Phối hợp xây dựng chương trình, tài liệu truyền thông về ma túy, nghiện 
ma túy và các biện pháp dự phòng, điều trị nghiện ma túy phù hợp với đội ngũ cán bộ 
quản lý các cấp và các tầng lớp nhân dân. 

+ Tổ chức lồng ghép việc tuyên truyền về ma túy, tác hại của nghiện ma túy, 
các biện pháp dự phòng và điều trị nghiện ma túy trong triển khai chương trình 
phòng, chống HIV/AIDS… và các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

c) Phân công trách nhiệm: 

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - TB&XH thị xã. 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao và Truyền thanh thị xã, Công an thị xã và UBND các xã, phường. 

UBND xã, phường chỉ đạo Tổ công tác cai nghiện ma túy xây dựng kế hoạch 
triển khai đồng thời, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Tổ 
công tác phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN, các hội, đoàn thể địa phương và Đội 
công tác xã hội tình nguyện đảm nhận trực tiếp đến từng hộ gia đình có người nghiện 
và người nghiện ma túy để vận động tự nguyện đăng ký tham gia các hình thức cai 
nghiện ma túy phù hợp. 

2. Hỗ trợ cai nghiện ma túy 

2.1. Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện cai nghiện ma túy 

Phấn đấu trong năm 2022, có 22 người cai nghiện ma túy mới, trong đó: cai 

nghiện bắt buộc 02 người, cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy 10 
người và cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng 10 người.  

(Có bảng tổng hợp từng địa phương đính kèm)  

2.2. Tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng 

a) Nội dung:    

+ Thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định 
số 116/2021/NĐ-CP; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc hướng 
dẫn đăng ký, lập hồ sơ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại Cơ 
sở cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội tỉnh; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai 
nghiện ma túy bắt buộc; đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm các quyền của trẻ em khi 
áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện ma túy. 

+ Địa bàn thực hiện: Tiếp tục triển khai, thực hiện duy trì 07 xã, phường trên 

địa bàn thị xã triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy trong năm 2022, 
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gồm: phường Hòa Vinh, phường Hòa Hiệp Trung, xã Hòa Xuân Đông, phường 

Hòa Xuân Tây, phường Hòa Hiệp Nam, xã Hòa Tân Đông và xã Hòa Thành. 

+ Chỉ tiêu: Phấn đấu năm 2022, ít nhất có 20% số người nghiện ma túy trên 

địa bàn thị xã được tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, cai nghiện ma túy tại 
gia đình (không bao gồm số đã cai nghiện thời gian trước). 

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

   c) Cơ quan chủ trì: UBND các xã, phường: Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung, Hòa 
Xuân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Hiệp Nam, Hòa Tân Đông và Hòa Thành. 

   d) Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thị xã, Trung 

tâm Y tế thị xã, Công an thị xã, các hội, đoàn thể.  

2.3. Triển khai mô hình cai nghiện ma túy bằng chất thay thế (Methandone) 

- Tổ chức thực hiện công tác cai nghiện theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 
Đồng thời tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện 
Quyết định số 1224/QĐ-UBND, ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về triển 
khai thực hiện chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc Methadone. 

2.4. Tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy và Trợ 
giúp xã hội tỉnh 

a) Nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người nghiện ma 
túy lựa chọn đăng ký tham gia cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy và 
trợ giúp xã hội tỉnh. 

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

c) Đơn vị thực hiện: UBND các xã, phường. 

2.5. Cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội 

a) Nội dung: Tổ chức lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 
116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ. 

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 

c) Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH thị xã, Phòng Tư pháp  thị xã, 
Trung tâm Y tế thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Công an 
thị xã và UBND các xã, phường. 

3. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về dự phòng,  
điều trị nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ cơ sở và y tế các xã, phường 

3.1. Nội dung: Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao 
năng lực, nghiệp vụ công tác, kỷ năng, kiến thức cơ bản về quản lý, tư vấn, dự 
phòng và điều trị nghiện ma túy cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy tại gia 
đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; các lớp tập huấn phát đồ điều trị cai nghiện 
ma túy cho cán bộ các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tự 
nguyện, trạm y tế các xã, phường triển khai mô hình cai nghiện ma túy. 

3.2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 
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3.3. Phân công trách nhiệm: Phòng Lao động - TB&XH thị xã phối hợp  Trung 
tâm Y tế thị xã, Công an thị xã và UBND các xã, phường. 

4. Hoạt động khảo sát, thu thập thông tin, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, trợ 
giúp xã hội về công tác cai nghiện ma túy 

4.1. Nội dung: 

- Phối hợp khảo sát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy trên địa bàn thị xã. 

- Tổ chức quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy trong suốt thời gian  cai 
nghiện ma túy. Thực hiện các biện pháp tư vấn, hỗ trợ để người sau cai nghiện ma túy 
tự lựa chọn học nghề, tự tạo việc làm, tham gia các hoạt động ở địa phương nhằm 
giúp người nghiện ma túy an tâm cai nghiện, ổn định cuộc sống và phòng chống tái 
nghiện ma túy. 

4.2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

4.3. Phân công trách nhiệm: Phòng Lao động - TB&XH thị xã; Trung tâm Y 
tế thị xã, Công an thị xã và UBND các xã, phường. 

5. Hoạt động kiểm tra, đánh giá, giám sát, sơ kết, tổng kết và quản lý 
Chương trình 

5.1. Nội dung: 

- Đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn các địa phương được chọn làm điểm triển khai 
các hoạt động, xây dựng mô hình đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch. 

- Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong công tác thành lập Tổ công tác  cai 
nghiện ma túy, xây dựng quy chế hoạt động, hồ sơ thực hiện cai nghiện ma túy và 
đánh giá theo dõi kết quả hoạt động cai nghiện ma túy. 

- Triển khai giao ban định kỳ hàng quý, tổng kết năm trong thực hiện công tác cai 
nghiện ma túy. UBND các xã, phường chỉ đạo Tổ công tác cai nghiện tổ chức giao 
ban hàng tháng.   

5.2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

5.3. Phân công trách nhiệm: 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - TB&XH thị xã.  

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Y tế thị xã, Công an thị xã và UBND các xã, phường. 

III. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy năm 2022 
trên địa bàn thị xã Đông Hòa do UBND thị xã phân bổ và Sở Lao động - TB&XH 
tỉnh hỗ trợ. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM  

1. Phòng Lao động - TB&XH thị xã 

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai 
thực hiện kế hoạch cai nghiện ma túy để tham mưu UBND thị xã chỉ đạo kịp thời, đảm 
bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. 
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- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường 
triển khai hiệu quả công tác tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tại gia 
đình, tại cộng đồng theo đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã 
thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp 
luật trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung, về công tác phòng, chống 
và cai nghiện ma túy nói riêng. 

- Hướng dẫn kiện toàn, phát triển và nâng cao năng lực mạng lưới Đội công 
tác xã hội tình nguyện các xã, phường, tham gia công tác cai nghiện ma túy và tư 
vấn, hỗ trợ người sau khi cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, đảm bảo bền vững. 

- Định kỳ 06 tháng và 01 năm tổng hợp, tham mưu UBND thị xã báo cáo kết quả 
triển khai kế hoạch cho UBND tỉnh (qua Sở Lao động - TB&XH tỉnh) theo quy định. 

- Tham mưu UBND thị xã tổ chức, duy trì họp giao ban định kỳ hoặc đột 
xuất để nắm bắt tình hình, đánh giá kết quả và giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc. 

2. Trung tâm Y tế thị xã 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã 
thành lập các điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị, cai nghiện ma túy tại gia đình, 
tại cộng đồng khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác điều trị, cắt cơn nghiện ma túy, đặc 
biệt có kế hoạch tiếp nhận, phân bổ phù hợp, đầy đủ cơ số thuốc và test thử tìm 
chất ma túy cho các địa phương theo thực tế số lượng người nghiện ma túy. 

- Tiếp nhận, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phân công cán bộ y tế thực 
hiện công tác khám, điều trị, cắt cơn nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong công tác triển kha i 
thực hiện các hoạt động cai nghiện, điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại các trạm y tế. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
triển khai thực hiện tốt Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính 
phủ và tiếp tục thực hiện Đề án thực hiện Chương trình điều trị thay thế nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo Quyết định số 1224/QĐ-UBND, 
ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh Phú Yên. 

3. Công an thị xã 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc rà soát, thống 
kê, đảm bảo đầy đủ, chính xác, phân loại theo từng nhóm người nghiện ma túy, để 
giúp cho địa phương triển khai kế hoạch cai nghiện ma túy được thuận lợi. 

- Chỉ đạo Công an các xã, phường triển khai có hiệu quả công tác quản lý 
người nghiện ma túy trên địa bàn; lập hồ sơ hướng dẫn người nghiện ma túy tham 
gia các hình thức cai nghiện ma túy theo kế hoạch. 

- Phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác lập 
hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện  bắt 
buộc theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính 
phủ đối với những người nghiện đủ điều kiện trên địa bàn thị xã. 
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4. UBND các xã, phường 

- Căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có 
hiệu quả công tác cai nghiện ma túy năm 2022 đối với đơn vị mình, đảm bảo đúng 
quy định. 

- Chỉ đạo Công an xã, phường phối hợp các bộ phận có liên quan và các hội 
đoàn thể thực hiện công tác rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy trên 
địa bàn; vận động người nghiện ma túy và gia đình có người nghiện ma túy tự giác 
khai báo tình trạng nghiện ma túy, đăng ký cai nghiện ma túy, lập hồ sơ áp dụng 
các biện pháp cai nghiện ma túy phù hợp. 

- Thường xuyên kiện toàn Tổ công tác cai nghiện ma túy, Đội Công tác xã 
hội tình nguyện, đồng thời, chỉ đạo các thành viên phối hợp các bộ phận có liên quan 
và hội đoàn thể tuyên truyền vận động, tham gia quản lý, tư vấn, giáo dục, cảm hóa, 
giúp người nghiện ma túy đã cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. 

- Xây dựng dự toán ngân sách phục vụ công tác cai nghiện ma túy, nhất là 
kinh phí hỗ trợ cho Tổ công tác cai nghiện ma túy theo quy định. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác cai nghiện  
ma túy cho nhân dân trên địa bàn. 

- Thực hiện lồng ghép công tác cai nghiện với công tác giảm nghèo, dạy nghề,  
giải quyết việc làm… nhằm tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy tái hòa 
nhập cộng đồng. Tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp nhận, giải quyết 
việc làm cho người sau cai nghiện ma túy. 

- Giám sát hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy; chỉ đạo tổ chức 
thực hiện nghiêm chế độ giao ban định kỳ hàng tháng về công tác cai nghiện ma 
túy và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. 

- Định kỳ hàng quý, 06 tháng và 01 năm tiến hành kiểm tra, đánh giá và báo cáo 
kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cho UBND thị xã (qua Phòng Lao động - TB&XH 
thị xã) theo quy định. 

          Các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Sở LĐ-TB&XH; 
- TT Thị ủy; 
- TT HĐND thị xã; 
- CT, PCT UBND thị xã (Đ/c Hồng); 
- UBMTTQVN và các hội, đoàn thể thị xã; 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 
- TAND, VKSND thị xã; 
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT. 

   
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Hồng 
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PHỤ LỤC SỐ LIỆU 

TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2022 
(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND, ngày       tháng      năm 2022 của UBND thị xã) 

 

                                                                                                         Đơn vị tính: Người 

Stt      Xã, phường 

Tổng số 

người 

nghiện ma 

túy cai 

nghiện 

Trong đó 

Cai nghiện 

tự nguyện 

tại cộng 
đồng và 

gia đình 

Cai nghiện 

tự nguyện 

tại Cơ sở 
cai nghiện 

ma túy 

Cai nghiện 

bắt buộc tại 
Cơ sở cai 

nghiện 

01 Phường Hòa Vinh        07        03 03    01 

02 Phường Hòa Hiệp Trung        05        02 02    01 

03 Phường Hòa Xuân Tây        02        01 01  

04 Xã Hòa Xuân Đông        02        01 01  

05 Phường Hòa Hiệp Nam        02        01 01  

06 Xã Hòa Tân Đông        02        01 01  

07 Xã Hòa Thành        02        01 01  

      22     10 10    02 
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