
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 
Số:          /KH-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Vĩnh Phúc, ngày       tháng     năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 

ma túy giai đoạn 2016 - 2020 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 2064/LĐTBXH-PCTNXH 

ngày 09/6/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổng kết, đánh 

giá công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai giai đoạn 2016-2020; Ủy ban 

nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch triển khi thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan về t nh h nh, kết quả triển khai 

thực hiện các biện  há , giải  há  về cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy 

giai đoạn 2016 - 2020; nội dung đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở tỉnh Vĩnh 

phúc đến năm 2020. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải  há  về cai nghiện, h  trợ sau cai nghiện ma túy cho giai đoạn 2021-2025. 

2. Việc tổng kết được tiến hành thống nhất ở các cấ  từ cơ sở, bám sát thực 

tiễn t nh h nh thực tiễn ở địa  hương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh h nh thức. 

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

Tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện công tác tổ chức cai nghiện, quản lý 

sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 6716/KH-UBND 

ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện đổi mới công 

tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020. Tậ  trung vào 

các nội dung sau: 

1. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy 

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách,  há  luật, 

chương tr nh, dự án, kế hoạch về cai nghiện và h  trợ sau cai nghiện ma túy: Kết 

quả chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện của các sở ngành, địa  hương (các văn 

bản chỉ đạo, quyết định, chỉ thị, kế hoạch... ; công tác  hối hợ  để thực hiện các 

nhiệm vụ, giải  há  về cai nghiện ma túy; công tác kiểm tra, giám sát việc triển 

khai, thực hiện.  

Lưu ý đánh giá nh ng đổi mới trong chỉ đạo, hướng d n thực hiện công tác 

cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cai 

nghiện (vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ngành đoàn thể và Uỷ ban nhân dân 

các cấp trong tổ chức thực hiện; phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị tham gia, hỗ trợ thực hiện công tác này ở các địa phương…). 
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1.2. Công tác xây dựng hoàn thiện  há  luật về cai nghiện ma túy: đánh giá 

kết quả xây dựng trong giai đoạn 2016-2020; nh ng bất cậ , hạn chế của phá  

luật về cai nghiện và h  trợ sau cai nghiện ma túy hiện nay. Tậ  trung xác định 

nh ng vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn của công tác cai nghiện và h  trợ sau 

cai nghiện ma túy chưa được  há  luật quy định và c n được  há  luật điều 

chỉnh, định hướng xây dựng.  

1.3. Về tổ chức các h nh thức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy: 

a  Công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đ nh, cộng đồng: kết quả thực 

hiện các nội dung theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính 

 hủ; nh ng vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện chính sách, 

 há  luật, chương tr nh, dự án về cai nghiện ma túy tại gia đ nh, cộng đồng. 

b  Công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy bắt 

buộc: thực trạng t nh h nh cơ sở vật chất, quy mô, cán bộ; chính sách h  trợ đối 

với cán bộ làm việc tại cơ sở cai nghiện; kết quả thực hiện công tác cai nghiện bắt 

buộc (số lượng người cai nghiện bắt buộc, chất lượng thực hiện công tác chuyên 

môn của cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định hiện hành ; nh ng vấn đề khó 

khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức cai nghiện bắt buộc hiện nay (về chính 

sách,  há  luật, về tổ chức thực hiện, về cơ sở vật chất, cán bộ… . 

c  Cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện do tổ chức, cá nhân thành lậ  

(cơ sở cai nghiện tư nhân : số lượng, quy mô (cơ sở vật chất, cán bộ ; kết quả thực 

hiện công tác cai nghiện của các cơ sở này ở địa  hương (số lượng, chất lượng ; 

nh ng vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở này. 

d  Công tác quản lý sau cai nghiện: kết quả thực hiện quản lý sau cai 

nghiện ở cộng đồng và tại cơ sở quản lý sau cai; nh ng vấn đề bất cậ  (về chính 

sách, pháp luật; tổ chức thực hiện; nguồn lực thực hiện…). 

e) Công tác lậ  hồ sơ đề nghị á  dụng biện  há  đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc: Số hồ sơ được lậ , số được đưa vào cơ sở cai nghiện, công tác  hối hợ  

trong việc lậ  hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện gi a các cơ quan, đơn 

vị có liên quan… 

1.4. Đánh giá việc bố trí nguồn lực (bao gồm cả nguồn Trung ương cấ  và 

kinh  hí địa  hương thực hiện ; t nh h nh quản lý, sử dụng ngân sách cho công 

tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và đổi mới công tác cai nghiện ma túy giai 

đoạn 2016-2020.  

2. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma 

túy đến năm 2020 theo Kế hoạch số 6716/KH-UBND ngày 26/10/2015 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện đổi mới công tác cai nghiện ma túy 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 6716) 
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2.1. Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải  há  

của Kế hoạch số 6716 sau 05 năm thực hiện. Nội dung đánh giá, làm r : Kết quả 

đạt được; nh ng tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.  

2.2. Đánh giá việc thí điểm  hát triển các cơ sở điều trị tự nguyện (việc 

chuyển đổi Trung tâm thành cơ sở điều trị đa chức năng). 

2.3. Kết quả thí điểm thành lậ  và hoạt động của các Điểm điều trị cắt cơn tại 

cộng đồng; Điểm tư vấn, chăm sóc h  trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai tại cộng 

đồng (thông tin chung về các điểm: Cơ sở vật chất, trang thiết bị từ nguồn nào, cán 

bộ tham gia, nguồn kinh phí hoạt động… ; kết quả huy động sự tham gia và kết nối 

hoạt động của các cá nhân, tổ chức xã hội tại địa  hương: số lượng cá nhân, tổ chức 

tham gia h  trợ; các hoạt động được h  trợ (y tế, đào tạo nghề, tạo việc làm…), hình 

thức h  trợ (tiền mặt, trang thiết bị, giới thiệu chuyển gửi…). 

2.4. Kết quả hoạt các điểm điều trị bằng thuốc thay thế Methadone trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

2.5. Ngoài ra các sở, ngành liên quan, UNND các huyện, thành  hố đánh 

giá trên cơ sở nhiệm vụ được  hân công (tại Kế hoạch số 6716). 

3. Những vấn đề tồn tại, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện công 

tác cai nghiện, điều trị bằng thuốc thay thế Methadone và quản lý, hỗ trợ 

sau cai nghiện ma túy hiện nay: tậ  trung đánh giá ở 3 góc độ: (1  Hệ thống 

chính sách,  há  luật; (2  Công tác chỉ đạo, điều hành ở cả Trung ương và địa 

 hương; (3  Nguồn lực dành cho công tác này (cơ sở vật chất, cán bộ, kinh phí). 

4. Dự báo tình hình nghiện ma túy; các vấn đề đặt ra trong công tác 

cai nghiện, điều trị bằng thuốc thay thế Methadone, quản lý sau cai nghiện 

trong t nh h nh hiện nay; mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải  há  của 

công cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021 - 2025. 

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Phương pháp thực hiện 

1.1. Việc tổng kết công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện giai đoạn 

2016 - 2020 và Kế hoạch số 6716/KH-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 được tổ chức ở tất cả các sở ngành có liên 

quan và ở 3 cấ : xã, huyện, tỉnh. Tùy t nh h nh thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa 

 hương; thủ trưởng đơn vị, Ủy ban nhân dân các cấ  quyết định h nh thức tổng 

kết cho  hù hợ , tiết kiệm, hiệu quả tránh lãng phí, đảm bảo đúng theo qui định. 

1.2. Các cấ  sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá việc tổng kết tại cơ sở. 

UBND tỉnh tổ chức các Đoàn công tác liên ngành đánh giá việc triển khai tổng 

kết tại các địa  hương. 
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2. Thời gian thực hiện  

2.1. Các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành  hố tổ 

chức tổng kết và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội) trước ngày 15/8/2020. 

2.2. Thời gian chốt số liệu báo cáo: từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2020. 

(Có đề cương và các phụ lục kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Trách nhiệm thực hiện 

1.1. Các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

 hố, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tổng kết, đánh giá công tác cai nghiện ma 

túy giai đoạn 2016-2020. 

1.2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ tr ,  hối hợ  với các 

sở, ngành liên quan và địa  hương kiểm tra, đôn đốc, tổng hợ  kết quả, báo cáo 

theo quy định.  

2. Kinh phí tổng kết: Từ nguồn kinh  hí được bố trí trong dự toán chi 

ngân sách nhà nước hằng năm của các sở, ngành và UBND các cấ  theo quy định 

hiện hành./. 

 

 Nơi nhận: 
- Bộ LĐ-TB&XH; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh;  

- UBND các huyện, thành  hố; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Báo VP, Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng thông tin ĐT tỉnh; 

- Lưu VT, VX4 . 

     (H               b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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