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KE HO4LCH
Tip titc thtyc hin Dtr an "Xây diyng xa, phtrrng, th1 trn không có t nn
ma tüy" giai don 2021 - 2025
Thrc hin K hoach s 126/KH-UBND, ngày 04/12/2020 cüa UBND tinh
Ninh BInh v tip tiic thirc hin Dr an "Xây dmg xã, phuing, thj trn không có
t nan ma tüy" giai doan 2021 - 2025. Uy ban nhân dan huyn Kim Sn xây
dirng k hoach thirc hin nhi.r sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
1. Tang ci.rng sr länh dao cüa cAp üy Dâng, sir quàn 1, diu hành cUa
chInh quyn; phát buy süc manh cüa cà h thng chInh trj và toàn dan tham gia
cong tác phông, chng và kim soát ma tñy. DAy manh tuyên tmyn nâng cao
nhn thüc, trách nhim can b, dàng viên và nhân dan gop phAn tüng bi.râc ngãn
ch.n, dAy lüi tti pham và t nan ma tüy tai các xã, thj trAn.
2. Nâng cao nãng lrc Ban chi dao PCTP, TNXH và XDPT toàn dan bão
v ANTQ 0 cAp xã, thj trAn nhm nâng cao näng 1irc co bàn trong các linh virc:
tuyên truyn, vn dng cong dng tham gia phông, chng ma tüy a ca s&, phát
hin, t giác ti phm, quàn 1 di tirçing, quãn l dja bàn và t chirc cai nghin
ma thy tai gia dInh, cong dng.
3. Tp trung hrc 1ixçng, trin khai dng b các giái pháp thrc hin CO hiu
qua mic tiêu giám müc d phhrc tp cha xã, thj trAn trçng dim v ma thy. Nâng
cao hiu qua cong tác phOng ngra, dAu tranh trit phá các drang day, tii dim v
ma thy, nhAt là ma thy tng hcip; giâi quy& Co bàn tInh hInh phhc tap v ma thy
trên tuyn, dja bàn tr9ng dim, phhrc tap; tao chuyn bin tIch circ trong cong tác
phông, chng ma thy trên dja bàn huyn.
4. Cong tác phOng, chng ma thy phãi duqc 1ng ghép vói vic thirc hin
các nhim viii và giài pháp phông, chng ti phm nói chung và các chuong trinh
phát trin kinh t - xa hi khác trén cüng mt dja bàn nhm phát buy ti da va shr
dung có hiu qua các ngun hrc cho cOng tác nay.
II. PHAM VI, TH(fl GIAN THVC HIN
1. Phm vi thuc hin: ké hoach di.rqc thic hin tai 25/25 xã, thj trân cha
huyn, tp trung tai các xâ, thj trAn có trén 20 nguai nghin, dja bàn có các
dim, tii dim phhrc tap v ma thy.
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2. Th?i gian thirc hin: tir näm 2021 dn ht nãm 2025.
III. NQI DUNG vA BIN PHAP THVC HIN
1. Tang ctrrng siy lãnh do, chi o cüa cp Uy và UBND cp xã, thi
trn trong cong tác phông, chng ma tüy
- Thx&ng xuyên kin toàn, nâng cao näng 1irc cho Ban Chi do PCTP,
TNXH và XDPT toàn dan bâo v ANTQ; t chüc quán trit các van ban chi do
cüa cp trên v cong tác phông, chng ti phm nói chung và phông, chng ma
tüy nói riêng.
- Ban hành các k hoach chi do và huy dng sr tham gia cüa các t chüc
chInh trj, xã hi, các co quan, don vj, tri.r?ing hçc trên dja bàn và nhân dan tham
gia cOng tác phOng, chng ma tüy.
- Xây dirng và t chüc thirc hin các chuong trhih, k hoach nh&m C1i th
hóa chin luçic, chU trtxong, chInh sách, k hoch cüa cp trên v phOng, chng
ma thy t.i xã, thj tr.n.
- T chirc kim tra, giám sat, dánh giá kt qua thirc hin cüa các th chüc
dâng, dãng viên d,i vói cOng tác phông, ch6ng ma thy; djnh kS' có bInh xét lam
can cü phân 1oi thi dua.
2. Dy minh các hot dng tuyên truyn, giáo diic v phông, cng
ma tüy
Các hot dng tuyên truyn phông, chng ma thy phài di.rqc t chirc thirc
hin bang nhiu hInh thurc cho phü hqp vri tirng dja bàn, tirng di tixçing ci the:
- Phát huy tác vai trO cüa h thng ba truyên thanh 3 c.p d tuyên truyn,
giáo dc pháp 1ut v phông, chng ma thy & các xã, thj trAn.
- Day mnh hott dng tuyên truyên ti các dja bàn tr9ng diem, phüc tp
v ma thy; phát huy vai trO cüa BI thi.r chi b, T tri.r&ng dan ph& truâng thôn,
xóm, ngithi có uy tin, chüc s.c ton giáo nh.m hInh thành mt mtng hxói tuyên
truyn rng khp dn mci nhà, mçi ngu&i trong cong dng dan cu, dn tn các
di tuqng có nguy co cao.
- Xây drng bang tin, càng treo bang zôn, pa no, phát hành t& roi tuyên
truyn phông, chng ma thy t?i các dja dim dông ngithi qua 1i vâ a trung tam
các xã, thj trn.
- T chirc tuyên truyn 4n dng cá bit, tp trung vào các di ti.rçing có
nguy co cao nhix di ti.rqng có qua khü vi pham và phm ti lien quan dn ma
thy; hçc sinh, sinh viên, thanh thiu niên, nht là thanh thiu niên h.r có nguy Co
vi phm pháp lut...
3. Tang cuông nãng hrc chuyên mon cho ngtrôri tham gia cong tác
phông, chng ma tüy & xã, thi trn
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- Cüng c, xây dimg di ngü báo cáo viên, tuyên truyn v phông, chng
ma tüy trong hrc hxçing Cong an xã, thj trn, Mt tr.n th quc, các t chirc, doàn
th và trong cã nhà trung.
- Tp hun nâng cao trInh d cho can b tham gia cong tác phèng, chng
ma tüy r xä, thj trn nhm trang bj kin thirc nghip v11 trong tuyên truyn, 4n
dng nhân dan tham gia phông ngl'ra, phát hin, du tranh vâi ti phm ma t11y;
quân 1, giáo dic, giüp di nguM nghin ma tüy cai nghin; tip can, tu v.n tam
li', thrc hin các bin pháp quán l sau cai, tái boa nhp cong dng và phOng
chng tái nghin
tily tii xã, thi
4. Khão sat, thng kê, phân 1oii tInh trng t nn ma
trn; phân 1oti ngu'Oi nghin ma tüy và Ip h so' quãn 1
- Phát dng qun chüng phát hin, cung cp thông tin v ngix1i sü dung
trái phép cht ma tüy. Khuyn khIch ng.thi nghin tr khai báo.
- Rà soát, phát hin ngu&i nghin mâi, xác minh thông tin v& các trueing
hqp nghi nghin, thu thp thông tin v ngu&i nghin dang sinh sang ngoài xã
hi, phãn loai 1.p h s quãn I' d diu chinh các nhim vi, giài pháp phOng,
chng ma tüy phü hçip vói timg thñ dim, tüng dja bàn.
- Phi hqp, h trçl hoat dng cüa ca sâ diêu trj Methadone trên dja bàn.
- Xác djnh, phân loai dja bàn tr9ng dim, phüc tp v ma ti.'iy theo Quyt
djnh s 3122/2010/QD-BCA ngày 09/8/20 10 cüa Bô tru&ng Bô Cong an ban
hành tiêu chI phân loai và di tuqng c.n tp trung các bin pháp phOng ngra,
du tranh.
ti phim v
5. T chfrc các hot dng phông ngtra và du tranh vói
& co
ma tüy, không d hInh thành các dim nóng v ma táy
- Huy dng lrc luçing, trin khai ding b các bin pháp, chU dng phOng
ngira, phát hin và trit xóa kjp th&i các dim, t11 dim mua ban, scr dung trái
phép cht ma tüy trên dja bàn. Thithng xuyên ma các dqt cao dim v tn cong
tr.n áp ti pham, dc bit là ti pham ma tüy. Lira ch9n các vii an dixqc du 1u.n
quan tam d dua vào giài quy& theo ch d an trçng dim và th chirc xét xir luu
dng phvc viii cong tác tuyên truyn, ran de ti pham.
- Tang cung cong tác quàn l Nhà nuóc di vói các loai hInh kinh doanh
nhy cam, tim n nhiu nguy co các di tuqng lqi diing d hoat dng mua ban,
hang, karaoke, nba
sr dung và th chüc sü diing trái phép cht ma tüy nhu: nhà
nghi, khách san,...
lint dng kim
- Phi hqp Iirc krqng tun tra kim soát, xây dmg các ch&
tra tai các da bàn trçng dim, phirc tap v ma tüy và dja bàn có nguy cci phát
sinh phüc tap v ma tüy.
- Dy manh cong tác 1p h sa d nghj áp dung bin pháp xir 1 hành
chInh quãn 1, giáo diic tai xä, thj trn di vâi ngi.thi nghin. Dng thOi quàn 1
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cht ch các loai di ttrçYng tai dja bàn co s, chü dng phông ngüa, hn ch thp
nht vic tái phm.
- Cüng c& duy trI và nâng cao hiu qua thu thp thông tin lien quan dn t
nan ma tüy qua "hôm thx t giác ti phm"...; tao diu kiin cho nhân dan tIch
circ tham gia t giác ti phm ma tiy và ngi.r&i nghin ma thy tai cong dng dan
C1L
6. T chfrc diu tr! nghin, cal nghin ma tüy và quail i, giüp d&, to
diu kiin cho ngu'ôi sau cai nghin tái hôa nhp cong dng, phông chng tái
nghin
- Cüng cô T cong tác cai nghin ma tüy tai xâ, thj trn. Trin khai nhân
rng các mô hInh cai nghin nht là mô hInh cai nghin tai gia dlnh, cong dng.
- T chüc. cho ngrôi nghin däng k tInh trng nghin ma tüy và hInh
thirc cai nghin.
- Tin hành xem xét, dánh giá v tInh trng nghin, hoàn cãnh gia dInh,
than nhãn cüa ngithi nghin ma thy d 1p k hoach cai nghin ma thy tai gia
dinh và cong dng; quãn 1, theo dOi và h trçl ngtrii nghin cai nghin ma tüy
tai gia dinh.
- T churc tp hun cho các thành viên To Cong tác cai nghin ye cách
thrc t..r vn, quàn l ngtthi nghin tai gia dInh và cong ctng.
- Phân cong nhim vi ci th cho các thành viên T cong tác cai nghin
thrc hin các hoat dng tu vn, h trçl, quàn 1 giáo diic, giüp di ng.thi cai
nghin tai gia dInh, cong dng; t chirc các hoat dng van hóa, th diic, th thao
và các boat dng xa hi khác nhm giüp ngthi nghin ma thy phc hM sue
khôe, nhân cách và tái hôa thp cong dng.
- Ta° diu kin cho ngu&i sau cai nghin chrçc h9c ngh Co VC lam, vay
vn san xut, kinh doanh, tip cn vâi các djch vi y t, xã hi, phOng chng tái
nghin. Xây drng các mô hInh quân l sau cai hoat dng hiu qua.
IV. KINH PH! THIJ'C HIN
Ngân sách nhà nrnic theo quy djnh v phãn cp ngãn sách nhà nucc hin
hành; các ngun huy dng hqp pháp khác (nu co).
V. PHAN CONG NHIM VIJ
1. Cong an huyn
- Tham muu cho UBND huyn xây dirng k hoach trin khai thirc hin
Dr an, dng thii hx&ng dn các don vj, dja phxong trong qua trInh trin khai
thrc hin Dr an.
- T chüc khão sat, dánh giá thirc trng tInh hInh t nan ma thy cac xà,
thj trAn. Hu&ng dn lrc hrqng Cong an xã, thj trAn, các ban, ngành chüc nàng, t
chüc xa hi cp huyn thng k, phân loai xác djnh các xâ, thj trn theo t1rng cp
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d: "không có t nan ma tüy", "xã, thj tr.n It phüc tap v ma tñy", và "xã, thj
tr.n tr9ng dim loai I, II, III v ma tüy" d xây drng k hoach thirc hin.
- Chü trI xây drng, trin khai k hoach ma các dçit cao dim t.n cong trn
ap ti pham ma tüy, t.p trung dy manh cOng tác tuyên truyn phông, chng ma
tüy; du tranh vài các du?mg day mua ban, 4n chuyn trái phép cht ma tliy và
các dim, tii dim phüc tap v& ma tüy; tang cuông quân 1 cu trü, các co so kinh
doanh tim .n nhiu nguy cci phát sinh ti pham và vi pham pháp 1ut v ma tüy
nhtr karaoke, nhà nghi, khách san và các nhà cho thuê tr9, han ch th.p nhât vic
các di tuqng Igi ding d n náu, boat dng pham ti v ma tüy.
- Chü trI, phi hp vOi các ngành, doàn th lien quan kim tra, dánh giá,
djnh kS' so kit, rut kinh nghim trong vic trin khai thrc hin Dr an.
2. Phông Y t huyn
Thc hin t& chüc näng quân 1 Nba nuOc v linh virc y, duçic, thuOng
xuyên phi hqp vOi các ngành chirc näng tang cuOng kim tra các co sO kinh
doanh, san xdt, quãn l', phân phi tiên chat, chat gay nghin, chat huOng th.n
nhm phát hin và xO l nghiêm mci truOng hçip vi pham. T chüc t& cong tác
diu tr nghin các ch.t dang thuc phin b&ng thu& Methadone trên dja bàn
huyn.
3. Trung tam Y t huyn
- Phi hqp vOi các 1irc luçing có lien quan t chirc xét nghim ma tuy cho
nhüng nguOi nghi nghin, nghi tái nghin. Djnh kS' t chüc khám cho nguOi
nghin dang cai nghin tai gia dInh và cong dng.
- ChU trI, phi hçip vOi các ngành chi'rc näng t chirc rà soát, dánh giá kt
qua thrc hin d an diu trj cho nguOi nghin các cht dang thuc phin bng
Methadone, trên Co sO do tham muu cho UBND huyn và BCD huyn chi dao
trin khai các giâi pháp nhm nâng cao hon nUa chit luqng, hiu qua d an, dam
bào hoàn thành và vuçlt mirc các miic tiêu, chi tiêu d ra.
- Chi dao các don vj trrc thuc chü dng phi hçp vOi các lirc luçing có
lien quan t chüc xác djnh tInh trng nghin cho nguOi nghin ma tüy, phiic
có hiu qua cong tác dua nguOi nghin di cai nghin b&t buc.
- Chü trI, phi hcip vOi PhOng Lao dng, Thuong binh và Xã hi, Cong an
huyn và các phOng, ban ngành lien quan chi dao và t chüc thirc hin các bin
bin pháp
pháp giâm tác hai cüa ma tüy dn süc khOe cong dng, 1ng ghép các
giãm lay nhim HIV/AIDS và các bnh truyn nhim khác qua duOng tiêm
chIch ma tüy.
4. Phông Lao dng — Thuong binh và Xã hi
- Chü trI, ph'i hçTp vOi các ngành chüc nãng trin khai thrc hin nghiêm
tue Quyêt djnh so 21/QD-UBND ngày 08/8/2017 cüa UBND tinh v ban hành
5

quy ch phi hçip 1p h so, quyt dlnh áp ding bin pháp cai nghin ma t11y và
t chirc cai nghin trén dja bàn tinh.
- Chü tn phii hçip vOi các ngânh chirc nAng, các doàn th, Ban chi do các
xã, thj tr.n hithng dn trin khai thirc hin quyt 1it bin pháp dua ngithi nghin
ma tüy di cai nghin bt buc theo nghj djnh 22 1/ND-CP và xây drng mô hInh
cai nghin, quân 1 sau cai nghin; dng thai th chüc so, tng kt dánh giá vic
thirc hin các nghj djnh, chuyén d, mô hInh trên, rut ra bài h9c kinh nghim,
nguyen nhân tn ti, bin pháp khc phiic d cong tác cai nghin và quãn 1 sau
cai dat hiu qua.
5. Phông Tài chInh — K hoich huyn
Chü trI can di ngân sách, b trI kinh phi cho các hoat dng trong chuong
trInh, miic tiêu nãm 2020 cüa UBND huyn theo quy djnh cüa Lut Ngân sách
Nhà nithc; kim tra, giám sat vic sir diing kinh phi phông chng ma thy theo
quy djnh cüa pháp 1ut, dam báo vic sü diing kinh phi có hiu qua.
6. Phông Tir pháp; Phông Van hóa và Thông tin huyn
Chi dao dun vj co s& trrc thuc trin khai các hoit dng PCMT trong co
quan, don vj; dng thai Chü dng phM hqp vói các phông, ban, ngành, doàn th
dy manh hoat dng tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1ut v phOng, chông
và kim soát ma tüy, 1ng ghép vOi các chuyên d kháC trên phm vi toàn huyn,
trong do tp trung vào CáC nhóm di tizçing nguy CO cao nhu: thanh thiu niên,
hçc sinh, nguai không Co VjC lam, di iixçlng dang quân 12 sau cai,...
7. Dài Truyn thanh huyn
Chi dao di ngü phóng viên, cong táC viên tang cixäng vit tin bài, xây
dimg phóng sir, ma chuyên mic, dng thai tang ctthng thai hxqng däng tãi,
tuyên truyn và cành báo v him hça, tác hai cüa t nan ma thy, kt qua bt gi&,
xir 1 ti phm ma thy cüa các lirc luqng chrc näng, giiong ngtthi tht, vic tt
trong phOng, chng ma tüy... nh&m nâng cao nhn thirc, trách nhim cüa nhân
dan trong cong taG du tranh ngän chn, bài tth ti phm và t nan ma tOy.
8. D ngh U5' ban MTTQ Vit Nam huyn và các t chfrc thành viên
- Chi dao h thng Mt trn T quc các xa, thj trn và ác t chirc thành
viên tham mi.ru cho chInh quyn cOng cp t chüc các hoat dng tuyên truyn,
vn dng cac tng lap nhân dan tIch circ tham gia các hoat dng phOng, chng
ma thy gn vâi thirc hin cuc 4n dng" Toàn dan doàn k& xây dimg dai sang
van hóa & khu dan ci?'. Tip ti1c thirc hin và nhân rng các mO hInh gia dInh,
dông hç, khu dan cu, t dan pM, khu ph6, xOm, thôn, lang van hóa khOng có t
nan ma tOy.
- T chüc hi nghj biêu di.rong nhüng tp th và cá nhân din hInh tiên
tin trong thirc hin xây dirng xâ, thj trn không có t nan ma tOy.
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9. Các Hi: Hi Phti nfr; Hi Ciyu chin binh; Hi nông dan huyn;
Hi ngirbi cao tui
- Co k hoach chi dao hung d.n, dng viên hi viên tIch circ tham gia
cong tác xây drng xâ, thj tr.n không có t nn ma tüy.
- T chirc t.p hun cho di ngü báo cáo viên, tuyên truyn viên Co sâ v
phOng, chng ma tüy; chi do xây drng mt s mô hInh dim v tham gia xây
dimg xã, thj trn không có t nn ma thy.
- Tham gia v.n dng, giáo dic ngui nghin ma tüy tir nguyen cai nghin
ho.c cai nghin tai gia dInh và cong ding; tu vn h trq cho nguii nghin hçc
ngh có vic lam, sng khOe, sng có Ich cho gia dInh và xâ hi.
- Nghiên cüu xây drng, duy trI và nhân rng các mO hInh hiu qua v
phOng, chng ma tüy nhu sau: "Chi hi phii nit không có t n.n ma tüy", "Ph
ntt không CO chng, con nghin ma tüy", "Chi, t Hi nông dan 5 không v ma
tOy"...
10. Huyn doàn
- Chi dao h thng Doàn trrc thuc và cp co sâ thirc hin có hiu qua K
hoch phi hçip s 61/KH-BCA-TWDTN ngày 15/3/2016 giüa B Cong an và
Trung i.ro'ng Doàn TNCS H ChI Minh v tip tic thrc hin Nghj quyêt lien tjch
s 03 ngày 24/6/2010 v phi hçip hãnh dng phOng, chng ma thy trong thanh
thiêu niên giai dotn 2016- 2020.
- Chi dto Doàn xã, thj tr.n cOng c& kin toàn nâng cao cht luvng Di
thanh niên tInh nguyen "Th&p sang nim tin" (di vci các don vj dä trin khai);
dng thii chi d.o, don dc, hi.râng d.n các don vj (chua trin khai) kh.n truong
trin khai mO hInh Di thanh niên tInh nguyen " Thp sang nim tin" a cp xà,
thj tr.n. T chIrc tp hun cho can b doàn co sâ, thành viên Di thanh niên tInh
nguyen v kin thrc, pháp lut phOng, chng ma thy, cüng nhu k5 näng tuyên
truyên.
- Phân cong doãn viên, di viên Di Thanh niên tmnh nguyen dam nhn
quán 1', giOp d, 4n dng nguci nghin, ngu1i sau cai ô cong dng, phOng
ngüa hn ch tái nghin và tIch crc tham gia Di Thanh niên tInh nguyen.
11. Lien doàn Lao dng huyn
- Chi do t chüc cOng doãn cOa các phOng, ban, ngành, co quan, doanh
nghip,.. tham mini cho thO truâng don vj t chirc các hot dng phOng, chng
ma tOy cho can b, cOng than, viên chüc, nguôi lao dng gn vài thirc hin
Phong trào xây drng " Np sang van hóa cOng nghip", xây dimg co quan,
doanh nghip, t di, phân xithng " Không có t nn ma tOy".
- T chüc trin khai, irng diing d tài khoa h9c "Phát huy vai trO cOng
doàn vai cOng tác tuyên truyn PCMT, FIIV/AIDS trong cong nhân lao dng".
12. B Chi huy Quân siy huyn; Dn Biên phông Kim So'n
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- Chi dao các dcin vi chirc nàng tham gia cong tác xây d%mg xâ, thj trân
không có t nan ma tüy, nht là trit phá các tii dim ma tüy trén dja bàn dung
chân, quán 1, phi hçip vth các ngành chüc nàng và các dja phuang thrc hin
t& chi.rcing trInh quãn dan y k& hqp cai nghin tai cong dng cho ngithi nghin
ma tüy
- Chi dao lrc krçxng phông, chng ma tüy và ti pham phi hqp cht chë
vâi 1irc lucing Cong an và các lirc hxçing có lien quan t chirc tuyên truyn, kim
soát v phông, chng ma tüy a khu v1rc biên giai bin, tham gia hoat dng "quân
dan y" cai nghin ma thy. Tang cithng bi duOng, nâng cao näng hrc v phOng,
chng ma tüy cho can b chuyên trách.
13. Uy ban nhân dan các xã, thi trn
+ Clii dw Cong an các xd, thj Iran thrc h4n các nhim vy
Xây drng k hoach và t chirc trin khai các mt cong tác phông, chng
ma tüy trên dja bàn; don dic, kim tra vic thirc hin a các khu dan cu, cci quan,
dn vj trên dja bàn.
Giüp Ban chi dao PCTP, TNXH và XDPT toàn dan bâo v ANTQ cp xã,
thj trn chü trI v cong tác phOng, chng ma tüy; xây drng k hoch và t chtrc
trin khai các mt cong tác phông, chng ma tüy; don dc, kim tra vic thic
hin a cáo c11rn dan cu, ca quan, dcm vj.
Tin hành rà soát, 1p danh sách thng kê nguäi nghin ma tüy và các di
tuçmg lien quan.
To chirc phông ngi.'ra, dâu tranh ti pham và vi phm pháp lu.t có lien
quan dn ma tüy.
T chuc tu.n tra kim soát phOng ngua ti pham ma tüy, nhát là a các dai
bàn trQng dim phüc tp v ma tüy.
Tham gia quãn l, giáo dic nguai nghin ma tüy và di tuçmg sau cai
nghin.
Lp h sa dua ngixai nghin vào co sâ cai nghin ma tüy; tham gia báo
v, giCt gin ANTT cho cOng tác cai nghin ma tiiy tai gia dInh, cong dng va cac
cci s& khác trên dia bàn.
T chuc xây dimg và duy trI hoat dng cüa horn thu t giác ti pham và
ngi.rai lien quan dn ma tüy
To chüc k cam kt xây dirng xâ, thj trn không có t nan ma thy. Djnh
k' hang nàm t chuc bInh xét, d nghj cp giy chüng nhn xä, thj tr.n không có
t nan ma thy.
+ Clii dyo Tr(zm Y ii xd, Ihj trn tharn gia t chuc cai nghin ma thy tai
cong dng, thrc hin tu vn và tham gia quán l cai nghin ma thy tai gia dInh
cho các di tuçing có nhu cu.
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+ C/il dao khLii Van hóa — Xii hOi, Ta' pháp xii, thj trtn thirc hin các
nhim vii: xây dimg k hoch tuyên tmyn phông, chng ma ttiy phü hqp vài
timg dja bàn dan cu, trInh do dan tn và dn duçic các dM tuçing có nguy c cao.
Tham gia hir&ng dan, tu vn pháp !ut, phuong pháp cai nghin ma tüy tti gia
dInh, cong ding và giâi quyt các vn d sau cai nghin.
VI. TO CH1C THIJC HIN
1. Can cü K hoach nay và chüc nng, nhim vi duc giao, các ban,
ngành doàn th và UBND các xa, thj trtn xây drng k hoch trin khai thrc
hin. Dng th?i chip hành nghiêm tüc ch d thông tin báo cáo v Chü tjch
UBND huyn (qua Di CSDT kinh t và ma thy Cong an huyn).
2. Giao Cong an huyn chju trách nhim giüp UBND huyn theo dôi,
kim tra, don dc vic thrc hin K hoch nay và t.p hçip kt qua báo cáo
Thi.r&ng trirc Huyn üy, UBND huyn theo quy
Nci nhân:t —y4'-BCD phong, ch6ng ti pham tinh NB
- CAT: PVOI
-ThmgtrircHuynüy;
- Länh do UBND huyn;
- Chanh, Phó Chánh Van phông HDND và UBND huyn;
- Các thành vién Ban Chi d?o PCTP huyn;
- Các phông, ban nganh, doàn the cüa huyn;
- UBND các xâ, Thj trn;
- Luu BCD(CAH: TH; DTMT)I>4
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