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KẾ HOẠCH 

Rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép 

chất ma túy trên địa bàn huyện Hòa An 
 

 

Thực hiện Quyết định số 2434/QĐ-TTg, ngày 13/12/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ; Kế hoạch số 15/KH-BCA-C41, ngày 16/01/2014 của Bộ Công an về việc rà soát, 

thống kê người nghiện ma túy; 

Thực hiện Kế hoạch số 2863 ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng kế hoạch rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng trái 

phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An ban hành kế hoạch rà soát, thống kê người 

nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Hòa An năm 

2020 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác thống kê người 

nghiện ma túy trong thời gian qua; thống kê, đánh giá đúng thực trạng số người 

nghiện ma túy, số người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn toàn huyện để làm 

cơ sở cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy của địa 

phương trong thời gian tới. 

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã 

hội, đặc biệt là quản lý người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý, 

góp phần phòng ngừa các loại tội phạm phát sinh do các đối tượng này gây ra; đồng 

thời, cảm hoá, giáo dục, hỗ trợ cai nghiện để người nghiện tái hoà nhập cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

Việc thống kê người nghiện ma túy phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, 

khách quan, kịp thời, thực hiện từ cơ sở theo các bảng biểu thống kê gửi kèm theo. 

Thống nhất trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các cấp; huy động sự vào cuộc 

của các cấp, các ngành, đoàn thể, bảo đảm công tác rà soát, thống kê đạt kết quả cao 

nhất.  



2 

 

Mọi thông tin về người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý 

phải được bảo đảm bí mật theo chế độ tài liệu mật. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi rà soát, thống kê: thực hiện trên toàn địa bàn huyện Hòa An (các 

xã, thị trấn; cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, Nhà tạm giữ, trường 

học, cơ sở điều trị Methadone…) 

2. Đối tượng 

Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng lao động trong các cơ quan 

đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và người dân đang làm ăn, 

sinh sống trên địa bàn huyện Hòa An. 

Người nghiện ma túy: người nghiện ma túy đã có hồ sơ quản lý đang sinh sống 

ngoài xã hội, tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma tuý, cơ sở điều trị bằng 

thuốc thay thế Methadone; trong Trại tạm giam, Nhà tạm giữ. Người nghiện ma túy 

mới được phát hiện (bao gồm người mới nghiện và người tái nghiện). 

Người sử dụng trái phép chất ma túy: người sử dụng trái phép ít nhất một lần 

chất ma túy. 

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, CÔNG CỤ THỰC HIỆN 

1. Nội dung 

Quán triệt, triển khai quyết liệt các biện pháp; huy động các ngành, đoàn thể, 

chính quyền các cấp tham gia, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, chủ công 

trong đợt rà soát, thống kê người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý 

năm 2020. 

Tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ số người nghiện ma tuý, người sử dụng ma 

tuý trái phép hiện có trên địa bàn quản lý. 

Thông qua kết quả rà soát, thống kê, các ngành chức năng từ cấp huyện đến cấp 

xã lập hồ sơ để theo dõi, quản lý số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma 

tuý theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp. 

2. Phương pháp 

Lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với các ngành: Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Y tế, Nội vụ và các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức rà soát, thống 

kê người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý theo phân cấp địa bàn 

quản lý. 
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Tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác người 

nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý; cung cấp thông tin, về người sử 

dụng ma tuý tại địa bàn dân cư, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học trên 

địa bàn. 

Tiến hành điền thông tin về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý 

vào các bảng biểu sau khi đã xác định rõ tình trạng nghiện và có đủ cơ sở, tài liệu để 

chứng minh được việc sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê, báo cáo kết quả thực hiện gửi cấp trên 

theo đúng quy định. 

3. Thời gian 

Thời gian rà soát, thống kê: từ ngày 30 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 12 

năm 2020. (Mốc số liệu chốt đến hết ngày 15/12/2020). 

Tổng hợp, xây dựng báo cáo, thống kê số liệu vào các biểu mẫu gửi về Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng (qua Công an tỉnh) trước ngày 18/12/2020. 

4. Công cụ 

Biểu số 1A: Bảng tổng hợp thống kê người nghiện ma túy. 

Biểu số 1B: Bảng kê chi tiết thông tin người nghiện ma túy. 

Biểu số 2A: Bảng tổng hợp thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy. 

Biểu số 2B: Bảng kê chi tiết thông tin về người sử dụng trái phép chất ma túy. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện 

Là đơn vị chủ trì, phối hợp với: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Phòng Y tế; Phòng Nội vụ; Ban Tổ chức huyện uỷ thực hiện công tác rà soát, thống 

kê người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý tại các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể thuộc cấp huyện. 

Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với các ngành liên quan cùng 

cấp tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến công tác rà soát, thống kê người 

nghiện ma tuý và người sử dụng trái phép chất ma tuý tại địa bàn quản lý.  

Phối hợp với các ngành: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành xác 

định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-

BYT-BLĐTB&XH-BCA, ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế - Bộ Lao động, Thương binh 
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và xã hội - Bộ Công an về việc quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định 

tình trạng nghiện ma túy. 

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường nâng cao 

hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong phát hiện, lập hồ sơ theo dõi, quản lý các 

trường hợp nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý thuộc địa bàn, đơn vị 

quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng của huyện, xã tham mưu đề 

xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật các trường hợp cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân viên hợp đồng lao động và người mắc nghiện, sử dụng ma tuý trái phép. 

Chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo ủy 

ban nhân dân tỉnh theo đúng thời gian quy định. 

2. Phòng Y tế 

Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế tuyến xã và các đơn vị trực thuộc, phối hợp 

với lực lượng Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành xác định tình 

trạng người nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-

BYT-BLĐTB&XH-BCA, ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế - Bộ Lao động, Thương binh 

và xã hội - Bộ Công an, nhằm phát hiện người nghiện ma túy mới để đề nghị lập hồ 

sơ quản lý. 

Rà soát lại toàn bộ số Bác sĩ, Y sĩ chưa được tập huấn, cấp chứng chỉ về xác 

định tình trạng nghiện ma tuý để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức lớp tập 

huấn, cấp chứng chỉ bổ sung, bảo đảm đáp ứng yêu cầu xác định tình trạng nghiện ma 

tuý đáp ứng với yêu cầu thực tế và những năm tiếp theo. 

Thống kê, báo cáo số liệu người nghiện ma túy đang điều trị tại cơ sở điều trị 

bằng thuốc thay thế Methadone thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với lực lượng Công an, Y tế tiến hành xác định tình trạng nghiện ma 

túy theo quy định; thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy 

trên địa bàn. 

Thống kê, báo cáo số người nghiện ma túy của huyện đang điều trị tại Cơ sở cai 

nghiện ma tuý tỉnh Cao Bằng. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo phòng chuyên môn, các trường học trên địa bàn huyện chủ động rà 

soát, thống kê số giáo viên, học sinh thuộc thẩm quyền quản lý bị mắc nghiện ma tuý 

hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý; phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng, 

gia đình giúp đỡ điều trị cai nghiện cho học sinh mắc nghiện bằng hình thức phù hợp. 
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5. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn trên 

địa bàn rà soát, thống kê, thống nhất danh sách cán bộ, công chức, viên chức, hợp 

đồng lao động đang bị mắc nghiện ma tuý và sử dụng ma tuý trái phép; 

Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng 

quy định. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Giao lực lượng Công an cấp xã chủ trì phối hợp với ngành Y tế, Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát, thống kê người nghiện ma túy và người sử 

dụng trái phép chất ma túy theo đúng kế hoạch; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện kế hoạch này. 

Chỉ đạo ngành Y tế ở địa phương chủ trì phối hợp với lực lượng Công an, Lao 

động - Thương binh và Xã hội tiến hành xác định tình trạng người nghiện ma túy theo 

quy định. 

7. Đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy: Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát, thống 

nhất số liệu cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của 

huyện bị mắc nghiện hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý; tham mưu cấp có thẩm 

quyền xử lý theo đúng quy định. 

8. Các cơ quan chuyên môn, ban ngành khác của huyện: Tham gia triển 

khai, thực hiện kế hoạch này trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ; tổ chức rà soát phát 

hiện các trường hợp nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ quan, đơn vị 

mình quản lý gửi Công an huyện để tổng hợp ./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c) 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Công an huyện; 

- Các Phòng: Y Tế, Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Nội vụ, Giáo dục - Đào tạo và các Phòng ban 

chuyên môn khác của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đàm Thế Trang 
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