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Số 08 - CTr/ĐU
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 08/7/2021 của Quận ủy Cẩm Lệ
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy
trên địa bàn phường giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 08/7/2021 của Quận ủy Cẩm Lệ về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn phường
giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Ban Chấp hành Đảng bộ phường đề ra
Chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ
tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết đề ra.
A- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ
I-Mục tiêu tổng quát
Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý trong
tình hình mới, từng bước kéo giảm tình hình tội phạm và vi phạm hành chính về ma túy
trên địa bàn phường. Kéo giảm sự gia tăng số lượng người nghiện ma túy; thực hiện
quản lý có hiệu quả người nghiện ma túy và người sau cai nghiện, không để người
nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng. Quản lý chặt chẽ người tái hòa
nhập cộng đồng không để thực hiện các hoạt động phạm tội.
Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý với các nhiệm
vụ, giải pháp trong đấu tranh, kiềm chế các loại tội phạm khác, đảm bảo tình hình an
ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường giai đoạn 20212025 và những năm tiếp theo.
II-Mục tiêu cụ thể
1. Triển khai thực hiện có hiệu quả, 100% người nghiện được kiểm soát trên địa
bàn phường đến năm 2025.
2. Phấn đấu 100% không có người tái hòa nhập cộng đồng thực hiện hành vi phạm
tội; 100% đối tượng hoàn thành cai nghiện được quản lý sau cai tại cộng đồng theo
đúng quy định của pháp luật.
3. Tất cả các chi bộ, đơn vị, cơ quan, công ty, xí nghiệp, trường học,... trên địa
bàn có xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống ma tuý.
4. 100% các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, được tuyên truyền, giáo dục
pháp luật phòng, chống ma tuý và nhận thức được tác hại của ma tuý.
5. 100% vụ án phạm tội về ma túy được phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời,
không để bỏ lọt tội phạm. Không để hình thành điểm nóng về ma túy.
6. Hàng năm phấn đấu giảm tỷ lệ phát sinh người nghiện mới và người tái nghiện
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trên địa bàn so với cùng kỳ năm trước.
B- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1.Tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính
trị - xã hội phường và các cấp ủy chi bộ trực thuộc đối với công tác phòng, chống và
kiểm soát ma túy.
Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phường và các
chi bộ trực thuộc, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm
và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống và kiểm soát
ma túy. Đưa nội dung phòng, chống và kiểm soát ma túy vào kế hoạch công tác thường
xuyên, hằng năm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ
đạo và phân công cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu tổ chức thực hiện có hiệu
quả; định kỳ hàng quý, báo cáo đánh giá từng lĩnh vực, chuyên đề về phòng chống,
kiểm soát ma túy và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống
ma túy.
Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo gỡ kịp thời những
khó khăn, vướng mắc phát sinh; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, cơ
quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy diễn biến phức
tạp, gây bức xúc trong dư luận.
Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đối với cơ quan, đơn vị, các chi bộ, nhất
là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên, người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại địa bàn, đơn vị phụ trách. Phát
huy vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phường.
2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn ma túy trên địa
bàn phường
Đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng loại đối
tượng, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,
lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức đảng, đoàn thể nhân
dân ở khu dân cư, ở các trường học,...; lấy gia đình, tộc họ, người có uy tín trong cộng
đồng, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên làm cơ sở nòng cốt để tuyên truyền, giáo
dục nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các đối tượng
về tác hại của ma túy, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao, học sinh, sinh viên, thanh
thiếu niên,... về hiểm họa của ma túy.
Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại
địa bàn khu dân cư. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các
câu lạc bộ trong việc tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống
ma túy” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi
đua khác để xây dựng phường, khu dân cư, tổ dân phố lành mạnh không có tệ nạn ma
túy.
Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phòng,
chống ma túy; là một tuyên truyền viên về ma túy để vận động gia đình, người thân và
nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.
3. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đấu tranh, phòng chống tội phạm và
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các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy của lực lượng công
an. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp, kế hoạch chuyên đề đấu
tranh hiệu quả với tội phạm về ma túy; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công,
trấn áp tội phạm ma túy, không để tội phạm ma túy gia tăng và diễn biến phức tạp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy
và sử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.
Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú,
ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: karaoke, khách sạn, nhà
nghỉ... không để các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội về tội phạm, tệ nạn ma
túy. Kịp thời phát hiện các tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy.
Tăng cường công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành
vi vi phạm pháp luật về ma túy nhất là với đội CSĐT về ma túy Công an quận và các
địa phương giáp ranh địa bàn phường.
4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cai nghiện và quản lý người
nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy
Phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện; chú trọng nâng cao
nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, các ngành và nhân dân trong việc phát
hiện, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người mới sử dụng ma tuý, người nghiện ma tuý đang
cai nghiện và những người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng hạn chế tái nghiện.
Quan tâm việc hỗ trợ về vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện;
đề xuất cấp trên về cơ chế, chính sách để khuyến khích, huy động sự tham gia, ủng hộ
tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho công tác phòng, chống và kiểm
soát ma túy.
5. Đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS,
tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường, đảm
bảo đủ khả năng, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành
đối với công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.
Thường xuyên phối hợp, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán
bộ chuyên trách phòng, chống ma tuý, cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau
cai nghiện ở phường; trong đó, cần chú trọng việc trang bị đầy đủ kiến thức về pháp
luật ma túy, kỹ năng phát hiện vi phạm pháp luật về ma túy, kỹ năng vận động nhân dân
tham gia phòng, chống ma túy, kỹ năng tuyên truyền, quản lý, giúp đỡ người nghiện ma
túy và quản lý sau cai nghiện...
Quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác chuyên trách, bán chuyên
trách và những người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tham gia công tác
phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy, nhất là tại khu dân cư.
Hằng năm, quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước, đồng thời vận dụng,
tranh thủ các nguồn hỗ trợ, huy động sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá
nhân đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phường và các Chi ủy chi bộ trực thuộc tổ chức
tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02-NQ/QU
ngày 08/7/2021 của Quận ủy Cẩm Lệ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác phòng, chống ma túy trên địa bàn phường giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp
theo
2. Giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực chỉ đạo Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội phường và các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; xác định
thời gian, lộ trình thực hiện hoàn thành các nội dung của chương trình đề ra.
3. Giao đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường chỉ đạo Uỷ ban nhân dân
phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; bố trí nguồn lực, kinh phí và xác định
thời gian, lộ trình thực hiện hoàn thành các nội dung của chương trình và các nhiệm vụ
chủ yếu khác.
4. Giao cho đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng công an phường
phát huy vai trò cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống
ma túy; thường xuyên rà soát, lập danh sách người nghiện, người sử dụng trái phép chất
ma túy để cập nhật vào phần mềm quản lý người nghiện trên địa bàn nhằm kịp thời
đánh giá, dự báo tình hình đề ra các giải pháp quản lý người nghiện, người sử dụng trái
phép chất ma túy. Tăng cường mở các đợt ra quân kiểm tra thử test trên toàn địa bàn
phường để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; tập
trung xây dựng mô hình về cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, tích cực vận
động đối tượng tham gia cai nghiện tự nguyện. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả
công tác điều trị nghiện bằng Methadone và đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.
5. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy,
đánh giá đúng thực trạng, kết quả đạt được; rút ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân,
bài học kinh nghiệm; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình, đề ra các giải pháp
nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trong thời gian
tiếp theo. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc,
đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma
túy và cai nghiện ma túy.
6. Bộ phận tham mưu, giúp việc của Đảng ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được
giao giúp Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện có
hiệu quả Chương trình hành động này.
Nơi nhận:
- Quận ủy,
- Đảng ủy CA quận,
- Đ/c Võ Thiên Sinh, UVBTV-Phó Chủ tịch
Thường trực UBND quận Cẩm Lệ,
- BCH Đảng bộ phường,
- UBND - MT, các hội đoàn thể phường,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Lưu VPĐU.
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