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KE FIOACH
Triên khai Thãng hành dng phông, chng ma tüy hu'ong trng
"Ngày Quôc tê phông, chông ma táy" và "Ngày toàn dan phông,
chng ma tüy - 26/6" trên da bàn qun Câu Giy
(Tt ngà'y 01/6 d'ên ngày 3 0/6/2022)
Thirc hin chi dao cüa Thu tu&ng ChInh phu và UBND Thành ph Ha Ni
v triên khai Tháng hành dng phèng, chng ma tiiy (tic ngày 01/6/2022 dé'n
ngày 3 0/6/2022) trén dja bàn Thành ph hi.râng img Ngày Quc t phông, chng
ma táy Va Ngày toàn dan phông, cMng ma ty - 26/6". Uy ban nhân dan qun
Cu Giy xay dçrng k hoach và trin khai thçrc hin tháng hành dng phông,
chông ma tiiy trén dja bàn qun vi chü d "Nâng cao h&u qua cong tác cai
nghn ma tuj i'à quãn Ifl ngwô'i sth' dyng Ira! phép chat ma tuj5 - Vi m3t cong
dng khoé minh và an bàn" cy the nhu' sau:
I. MIrJC DiCH, YEU CAU
1. T chirc quán trit, trin khai thçrc hin nghiêm tüc chi dao cüa Thu
tuing ChInh phü ye trin khai Tháng hành dng phông, cMng ma tüy nàm 2022
tói cp ciy, chInh quyn các cp, các tng kip nhân dan; tp trung nâng cao hiu
qua cong tác tuyên truyCn, pM bin giáo dye pháp !ut ye t nn ma tOy, nht là
tác hal cOa eác ba1 ma tOy tong hgp và cáe ch.t huâng thAn mdi; dng thai,
tuyên truyn ljch s'.r và ' nghTa "Tháng hành dngphông, cho'ng ma tu?', "Ngày
bàn dan phông, c1ing ma tu - 26/6" tao chuyCn biCn rnanh m ye ' thüc trách
nhim, hãnh dng cCia lãnh dao cAp Oy, chInh quyên eáe cAp, thu trung các to
chüc, co quan, doanh nghip, nhà trLrng và các tAng lap nhân dan trong thirc
hin cong tác phông ngira, dAu tranh cMng ti phm va t nan ma tOy.
2. Thirc hin t6t cong tác nAm bat, dçr báo tInh hInh, day manh cOng tác
phOng ngtra; tang cung dAu tranh, trAn áp ti phm ma tOy; nâng cao chAt
krgng, hiu qua cOng tác Cal nghin, quán 1 cal nghin, quãn l' ngui nglJâi và
nguôi si.r dyng trái phép ma toy, qua do lam giám t)i phm và t nan ma tOy trên
dja bàn qun.
3. K hoach phäi dugc quán trit, trin khai thrc hin nghiêm tOc, tiên
hành dng b, thông nhãt ttr co sâ, hoàn thành các chi tiêu cy th trong k hoach

theo dung tin d, thô'i gian quy djnh vó'i hiu qua cao nh.t; dam bâo hiu qua
thit thirc, tit kim, phà hçp vOi tInh hInh thrc té.
II. MQT sO CHI TIEU CU THE
- Phát hin, bat giQ, xü' 1' hInh sr 10 v'i an phm ti v ma tiy (trong do s
vu an xü lj hInh su' 50% vu có tinh cMt mua ban, van chuyén Ira! phép cMt ma
tzy).
- Tp trung giü' on djnh các dja bàn không có tii dim, dim phirc tp v ma
ti:iy, không d hInh thành, phát sinh dim, ti dim phirc tp m&i v t ntn ma tüy.
- Lp h S(Y vã du'a ngui di cai nghin ma tu bat buc 08 nguäi nghin
ma tüy; quãn 1' sau cai ti ni cu trCi: 06 ngui
(biéu giao clii tiêu chi tiét kern theo,)
HI. NO! DUNG THV'C HIN VA PHAN CONG NHIM VU
I. Cong an qun
- Tham mu'u UBND qu.n, Ban Chi dto qun triên khai thçrc hin hiu qua
K hotch tháng hàrih dng phOng, chng ma tüy, hung rng "A/gay quc té và
ngày toàn dan phdng, cho'ng ma tty", phân b chi tiêu vã don dc các don vj thirc
hin nghiêm tllc có hiu qua. Kjp thai cung cap và djnh huóng thông tin cho các Co
quan truyn thông v tInh hInh ti phm và t nn ma táy trén dja bàn qun.
- Chi do phát dng, triên khai dgt cao diem tan cong tran áp ti phm v ma
tu', tp trung trên các tuyn, dja bàn tr9ng dim, phirc tp ye ma tu); tang cixYng
Cong tác narn tInh hInh, rà soát dja bàn, di tu'çYng nham phát hin, dau tranh, trit
xoá kjp thai cac diem, ty diem phirc ttp v ma tu'. Tp trung lçrc luç'ng diêu tra,
trit phá các to chu'c, dung day mua ban, vn chuyên ma tu Ió'n, lien tinh, xuyên
quOc gia; tiCp tyc thy'c hin có hiu qua các Phu'ong an, Kê hoch cua B Cong an
và CATP Ha Ni ye du tranh phOng, chng ti phm ma tug.
- Chi do lçrc lucing Cong an các phu'&ng phát huy vai trô nOng c& trong
cong tác phông, chng ma tu' ô co s, tr9ng tam là cong tác rà soát, tMng ké,
phãn loti, dua vão quan l ngui sir dçing trái phép chat ma tu', ngi,thi nghin
ma tu'; ph6i hp thçrc hin cOng tác xác djnh tInh trng nghin; !p ho so áp
dçing bin pháp dua ngi.thi vào Co s cai nghin bat buc theo quy djnh; tang
cithng giáo dye, quân I ngu'i sau cai nghin tái hoà nhp cong dng.
- Phát huy hiu qua và khai thác ti da h thng Co so d lieu quc gia v
dan cu, d' Iiu can cu'Oc cong dan phyc vy cong tác quan I' dja bàn, quãn l'

ngLthi nghin, ngI.rYi su ding trái phép cht ma tu' nhärn lam t& cong tác phOng
ngü'a, không d phát sinh ti phm, t ntn ma tu và vi phtm pháp 1u.t.
2.Phông Lao dng - Thu'ong binh và xã hi

Chü dng tham muu vol Ban Chi do qun trin khai các hot dng
hu'Ong Ong Tháng hành dng phông, chng ma tiiy närn 2022, nâng cao chit
lung hiu qua hott dng cüa mO hInh Câu ltc b B93, Di cong tác xa hi tInh
nguyen, val trô cüa các Hi, doàn the trong to chOc quán I, giáo djc, giáp di
h trçY tái boa nhp cong dng di vOi các dM tirçYng sau cai nghin. Phi hqp
chat ch vOi 1irc lu'cmg Cong an vtn dng ngtrOi nghin di cai nghin ti nguyen
và trong cong tác !p, duyt h so d TOa an nhân dan qun ra quyêt djnh dim
ngixOi nghin ma tliy di cal nghin bt buc.
3.Phông V tê và Trung tam V tê qun

- 'fip tçic thy'c hin vic quãn l ngu'1i nghin tham gia diêu trj nghin
các cht dng thuôc phin bang thuc thay th Methadone. Phi hçp chtt chê
1irc luçmg Cong an các cap nãm chäc di bin dng cua bnh nhân tham gia diu
trj nghin các chat dng thuc phin bang thuc thay th Methadone, vic tuân
thu diu trj cüa các bnh nhân.
- Phi hçp tIch cçrc vOi các dcm vj day nhanh tin d, hiu qua thçrc hin
trong vic xác djnh tInh trtng nghin ma tOy dé Itp h sci d nghj dixa vào ca sO
cai nghin ma tOy.
4.Phông Van hóa và Thông tin

- Tang cu'Ong tuyên truyên ye cOng tác phOng, chng ma tOy vOi nhiu
hInh thOc ye tác hti cua su dung ma tOy và các cht gay nghin nhu: Ma tOy dá,
thuc lc, CO M, "bong cuOi", "tem giy", "büa
trong giOi tré hin nay;
dim tin, bài tuyên truyCn v nhQiig ttm guo'ng diên hmnh trong cOng tác phông,
chng ma tOy, t nan xâ hi; tuyên truyn v chInh sách h trV nguOi nghin sau
cal nghin ma tOy tai cong dng cOa các co quail, t chO'c, doanh nghip.
- Chi dao các dan vj ca sO to chirc tuyên truyn ni dung phông, chng
ma tOy lng ghép vào các hoat dng van hóa, van ngh, the thao, sang tác tác
phâm v phOng, cMng ma tOy; treo khu hiu, bang rOn, panô, biêu din van
ngh xung kIch tuyên truyn v phông, chng ma tOy tai các dja ban cOng cong,
khu dan Cu'...; chO tr9ng tuyen truyen trên các trang thông tin mng dirçic pháp
lut cho phép dC truyCn tOi các thông dip, thông tin v phông, chng ma tOy dn
ngu'Oi sO' dçing djch vçi.
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5. Phông Giáo dyc vã Dão to
- Chi do các trithng hc và các Co sâ giáo dc trçrc thuc to chüc các hoat
dông tuyên truyn hu&ng tmg "Ngày quc re' vâ ngày bàn dan phông, chóng ma
tzy" cho h9c sinh, sinh viên; phi hçp chInh quyn phithng, các gia dInh, phit
huynh h9c sinh kt hp vâi th chic hot dng th thao, van hóa, thi sang tác,
tuyên truyn thông qua rnng xã hi, Internet; t chrc in n, treo pano, bang ron,
khãu hiu tai tri sâ (Hu'àng dn các n/ia lriràng thrc hin treo bang ron, khdu
h/çu hicó'ng z'ng ThOng hOnh dçing phOng, chOng ma tay bgi khu virc cong tru'àng
vO cOc pano v tOc hgi cüa ma tzy trong sOn irufng...).
- To chirc các hoat dng tuyên truyn hu'óng tOi thanh thiu niên, h9c
sinh, sinh viOn vi ni dung nhn rninh tác hi cCia ma tOy t6ng hçp, dc bit là
"ma tiy dO", "tern gidy", "h/ía lu'ö'i", "bong cu'ài" kt hçip vOi t chrc hoat dng
th thao, van hóa, thi sOng tOc, lii thOo chuyên d thông qua rnng internet...
6. Be ngh Ban Tuyên giáo Qun üy
- Chi dao, djnh huâng ni dung tuyên truyn: Phi hçip vâi Cong an qun
tang cung dang tin, bài, phOt song tuyên truyn, giáo dc v tác hai cOa các loai
ma tOy tOng hgp (ma iz'iv dO, thuác lOc, cO M9...), can sa, "bong cui", "tern
giy", "bOa IuO'i"...; phuong thirc, thO doan hot dng cOa ti phm ma tOy; các
quy djnh pháp 1ut hin hành v cong tác phOng, chng ma tOy... nh.rn nâng cao
nhtn thirc cOa cong dng, dc bit là th h tré.
- Chi dto tuyCn truyn ye ljch sr, ' nghia "NgOy Quc té và ngOy toàn
dOn phOng, chng ma tOy" (26/6) và ThOng hOnh dng phOng, chng ma tOy näm
2022 v&i chO dé 'Nâng cao h&u qua cong tdc cal ngIiin ma tuj và quán Ij
nguO'i sü' ding trái phép chat ma tu5 — Vi m3t c5ng dng khoé minh và an
bàn" tai các dja bàn dan ct.r, qua do nhn manh vai trO, trách nhirn cOa các cAp
Oy, chInh quyn, co quan, th chirc doàn th xà hi, cá nhân và gia dInh trong
cong tOc phOng, cMng ma tOy; to chirc các hoat dng tuyên truyn phô bin,
giáo diic pháp lut ye phOng, chông ma tOy.
7. COc ngành thAnh viên Ban Ch do qun
Can cir chirc näng, nhim v11 và trên co s& k hoach cOa UBND qun; xây
dçrng k hoach cci the, chi dao cOc don vj trrc thuc t chirc các boat dng
phOng, chng ma tOy lng ghép các hoat dng chuyCn mon cOa don vj và to
chüc in n, treo pano, bang ron, khâu hiu tai tr11 s (yêu cOu treo oi bang rOn,
kháu hiu hu'àng frng ThOng hOnh dç5ng phOng, chOng ma tOy tgi khu vy'c cOng
co' quan). QuO trInh tO chirc thcrc hin cn phi hçip cht chê d thçrc hin hiu
quO cOc ni dung cOa Kt hoach nay.
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8. Uy ban nhãn dan các phu'ô'ng
- To chirc các hoit dng tuyên truyn thit thyc, hiu qua phà hçip vâi dja
bàn dan cu, tcxng nhórn di tu'çlng nhu': T'ãng cu'ing tuyên truyên phông, chông
ma tily trên h thng ba dài truyn thanh, tram thông tin phu'O'ng; to chcrc hi
nghj nói chuyn chuyên d& t chirc cho các h dan, ngithi nguy co cao, ngu.thi
nghin, di tu'gng sau cai ma tüy k cam kt không vi phm pháp 1ut v phOng,
chng ma t11y; treo khâu hiu, bang rOn, panô cô dng cong tác phOng, cMng ma
tOy d nh&ng ncii cOng cong; to chüc tuyên truyn km dng, diu hành c dng
truyên truyn hu'&ng üng "Ngày the' gió'i và ngày toàn dan phông, chng ma
tiy", biu din van hóa, van ngh xung kich tuyên tmyn phông, cMng ma tüy
ti các khu dan cu', dja bàn cong cong, dja bàn phrc tp v t nn ma tOy.
Clii do các do'n vi chtrc nàng tang cithng vn dng ngu'i nghin di cai
nghin tçi' nguyen, diêu ti'j thay th các dng thu6c phin bang Methadone tai
Trung tam, cong dng; chO tr9ng tâi cOng tác quân 1, giOp di nguYi sau Cai
nghin d phông ngra tái nghin có hiu qua; 4n dng các t chrc xã hi, các
cci quan, doanh nghip thirc hin t& cOng tác quãn l, giáo duic, giOp di vic
lam, h trg vn san xuat, kinh doanh cho ngu'Oi nghin ti dja bàn. Nghiêm tOe
thu'c hiên các miic tiêu, chi tiêu, nhim vy cong tác phOng, chng ma tOy du'c
giao ti Kê hoch nay.
- Chi dto COng an cOng cp sit chat cOng tác quãn I' nhân, h khau,
quãn I cac loti hInh kinh doanh Iuu trO (khách sgn, quán Bar, karaoke, nhà trQ;
các tôa nhà, can hç3 chung Cu', khu do thi cao cd'p... cho rhuê), tp trung vào
nhQ'ng Co so kinh doanh djch vçi nhy cam có diêu kiên ye ANTT, ngàn chn
không dê ti pham ma tOy Igi dyng to chcrc, chcra chap sü dung trái phép chat
ma tOy; triên khai dOng b các bin pháp nghip vii thirc hin dcit cao dim thn
cong tran ap ti pharn v ma tOy.
- Lam tot cong tác 1p h so d nghj áp dyng bin pháp dua vào co s cai
nghin bat buc dOi vó ngu'i nghin ma tOy không có noi cu trO On djnh; tp
trung rà soát, ltp ho so dim các di tuçmg vào din giáo diic ti phung lam
ngun d du'a ngu'i nghin di cai nghin b&t buc, di co sâ giáo diic, tru&ng
giáo dung.
IV. TO CIIU'C THV'C I1IN
1. Can cir Kë hoch, Thu truâng các ban, nganh, to chi:rc doàn th thành

viên Ban Chi do qun, UBND, Ban Chi do các phu'ng to chO'c quán trit và
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xây dirng K hoach cci the d triên khai thcrc hin Tháng hành dng phông,
chông ma tiy (26/6) Co hiu qua, dat mcic tiêu, yêu cu d ra.
2. Kêt thOc Tháng hành dng phOng, chông ma tOy, các ban, ngành, to
chüc doàn the qu.n, Ban Chi dao các phithng báo cáo kt qua thcrc hin Va giri
Co quan thithng trVc Ban Chi dio qun (Cong an qun Câu Giy, D3i Tong
hrp dja chi: s 62 Nguyen Van Huyên, C'Iu Gi4y, Ha N3i) trirc ngày
02/7/2022 d tOng hçp, báo cáo UBND qun va Thành ph theo quy djnh.
3. Giao Cong an qun kiêm tra, don dc vic trin khai thçrc hin K
hoach cOa các don vj; thng hçp báo cáo kt qua trin khai thcrc hin, kjp thai d
xut LJy ban nhân dan qun khen thLrâng các don vj có thành tIch xuât sac trong
thçrc hin K hoach; phC bInh nhing don vj không thçrc hin dt imlc tiêu, chi
tiCu, nhim vv duc giao.
K hoach nay thay th K hoach s I 60/KH-UBND ngày 30/5/2022 cOa
UBND qun v Triên khai Tháng hành dng phOng, chng ma tOy huâng 1rng
"Ngày Quôc tê phOng, chông ma táy" và "Ngây toàn dan phOng, chông ma tOy 26/6" trên dja bàn qun Cu Giy./.
No'i nhân:
BCD 138 TP 1-là Ni;
- ThirOng trrc E3CD 13811T (PVO l-CAI'P llà Ni):
- Die Bi thu Qun uy
- Die Ch: teh HDND qun
- Cãc die Liih do UBND quii
- Các die thành viën BCI) quin;
- Các phóng. bati, iigành, doãii the lien quail:
• IJBND cCc phtràng:
- Liru: VT. 11INghIa). 30b.*./
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BIEU CIII TIE1] DAU TRANH, CAl NGHIN MA TUY CR0 TRONG
THANG HANH DQNG PHONG, CHONG MA TUY NAM 2022
(Kèni theo K hoch s '166/KH-UBND ngày ,/4-/6/2022 cüa UBND qun)
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- Phân dâu 100% cdc vy bt giü' xü' Ij hlnh sr Co tinh chat mua
Lu'u
ban, vmn chuyên trái phép các chat ma táy.

