
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÔN ĐẢO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-NVLĐTB&XH 
 

Côn Đảo, ngày          tháng        năm 2021 

V/v hưởng ứng Tháng hành động 

phòng, chống ma túy năm 2021  

trên địa bàn huyện 

 

 
 

 

  nh g i:  

     - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện; 

     - Công an huyện; 

- Phòng Y tế; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Y tế quân dân y; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. 

 
 
 

Căn cứ Công văn số 2002/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 14/6/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hướng dẫn triển 

khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

1. Đề nghị Công an huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về chủ trương, ch nh sách, quan điểm mới của Đảng và Nhà nước 

trong công tác phòng, chống ma túy; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy; triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng hành 

động phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Báo cáo sơ, tổng kết các kế hoạch, chuyên đề về công tác phòng, chống ma 

túy và chương trình mục tiêu phòng, chống ma túy, mại dâm; kế hoạch thực hiện 

chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện; nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ, quản lý đối tượng, áp dụng biện 

pháp x  lý hành ch nh giáo dục tại địa phương và công tác lập hồ sơ đưa người 

nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, thực hiện tốt 

mục tiêu 03 giảm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại ma túy. 

- Thực hiện thống kê, quản lý người nghiện, tuyên truyền thực hiện khai báo 

tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện. Xây dựng, triển khai kế hoạch 

quản lý người s  dụng ma túy tổng hợp có xu hướng bạo lực, người s  dụng ma 

túy tổng hợp có biểu hiện “Ngáo đá”, phòng ngừa án rất nghiêm trọng, đặc biệt 

nghiêm trọng do loại đối tượng này gây ra. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quân dân y 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn việc chuẩn đoán 

và điều trị nghiện ma túy tổng hợp, phác đồ các thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy 

được phép lưu hành của Bộ Y tế tại Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện 

ma túy. 
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- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan duy trì hoạt động 

của Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy huyện; tổ chức xét 

nghiệm, phát hiện người nghiện ma túy phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, 

lập hồ sơ cai nghiện ma túy với các hình thức, biện pháp phù hợp. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tuyên truyền trên trang thông tin điện t  huyện với nội dung: Hưởng ứng 

Tháng hành động về phòng, chống ma túy (Tháng 6) và Ngày toàn dân phòng, 

chống ma túy năm 2021 (26/6) với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng, chống 

dịch Covid - 19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”.  

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

- Phát trên loa truyền thanh tác hại của các loại ma túy, nhất là ma túy tổng 

hợp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; học sinh, sinh viên và 

nhóm người có nguy cơ cao, người lao động đi làm ăn xa nhà và công nhân để 

phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của tệ nạn ma túy.  

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và 

hưởng ứng t ch cực Tháng hành động về phòng, chống ma túy (Tháng 6) và Ngày 

toàn dân phòng, chống ma túy năm 2021 (26/6) với chủ đề “Phát huy tinh thần 

phòng, chống dịch Covid – 19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”.  

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể 

huyện 

T ch cực tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm 

đến toàn thể đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân hưởng ứng t ch t ch cực 

Tháng hành động về phòng, chống ma túy (Tháng 6) và Ngày toàn dân phòng, 

chống ma túy năm 2021 (26/6) với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng, chống 

dịch Covid – 19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”; vận động người 

nghiện và gia đình tham gia các chương trình cai nghiện ma túy, sinh hoạt tại Điểm 

Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy; phân công các hội viên theo dõi, 

quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, vận động gia đình, 

họ hàng, làng xóm, các thành phần kinh tế tham gia, giúp đỡ hỗ trợ tạo việc làm 

cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Thực hiện lồng ghép các phong trào 

tại địa phương, gắn với công tác xây dựng địa bàn trong sạch không có tệ nạn xã 

hội. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr. Huyện ủy; 

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                    CHỦ TỊCH 
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