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KẾ HOẠCH 

Điều trị, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận 

và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 

 

 

Năm 2020, công tác điều trị, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại 

dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về đã hoàn thành vượt mức 

các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Đưa vào điều trị mới 1.330 

người/1.280 người, đạt 103,9% theo kế hoạch (Cơ sở cai nghiện ma túy số 1: 

351/290 người, đạt 121,3%; Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố: 440/260 người, 

đạt 169,2%; cai nghiện tại gia đình, cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone 226/80 

bệnh nhân, đạt 282,5%). Hiện nay tại các cơ sở cai nghiện, điều trị trên địa bàn 

là 1.350 người; tổ chức 25 lớp tập huấn cho 1.080 lượt cán bộ làm công tác 

phòng, chống tệ nạn xã hội; 25 buổi tuyên truyền, 14 diễn đàn thu hút trên 

12.000 lượt người tham dự; tái bản 2.000 cuốn sổ tay, 45.000 tờ rơi; 90 băng 

zôn; tổ chức 05 Hội nghị về thành lập điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị 

nghiện tại cộng đồng; Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm (Đội 178 

tỉnh) tổ chức 07 đợt kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm 

tại 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ, đạt 100% kế hoạch năm. Những kết quả trên đã 

góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

tỉnh. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân 

tỉnh xây dựng Kế hoạch điều trị, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại 

dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

1.1. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả 

hệ thống chính trị và toàn xã hội về phòng, chống tệ nạn xã hội.  

1.2. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, điều trị nghiện; 

nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, điều trị nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị, 

cai nghiện ma túy. 

1.3. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

trở về, tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Nhà Nhân ái Lào Cai. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

2.1. Phấn đấu trên 90% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền bằng các 

hình thức về phòng, chống tệ nạn xã hội; trên 80% cán bộ các cấp và trên 60% 

người dân trong độ tuổi trưởng thành hiểu biết về dự phòng và điều trị nghiện ma 
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túy, phòng, chống mại dâm, mua bán người; giảm phân biệt, kỳ thị với người bị 

mua bán trở về; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân; tạo 

điều kiện tối đa cho người trở về được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. 

2.2. Tăng cường xã hội hóa về cai nghiện ma túy; kiềm chế tốc độ gia tăng 

người nghiện ma tuý mới; điều trị nghiện ma túy bằng các hình thức đối với từ 

65% - 70% số người nghiện có hồ sơ quản lý. Trong đó, ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổ chức cai nghiện, điều trị nghiện cho 1.600 người, bằng 

43,6 % số người nghiện có hồ sơ quản lý.  

2.4. Tiếp tục triển khai chương trình giảm tác hại của tệ nạn mại dâm thông 

qua hoạt động mô hình “Trợ giúp giảm tổn thương, hỗ trợ người bán dâm tái hòa 

nhập cộng đồng”. Phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý 100% vụ 

việc, ổ nhóm hoạt động mại dâm được phát hiện; 80% cơ sở kinh doanh dịch vụ 

được nâng cao nhận thức về tác hại của tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS. Tăng cường 

hoạt động của đội kiểm tra liên ngành 178.  

2.5. 100% nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo 

quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; duy trì và phát huy hiệu quả 

mô hình Nhà Nhân ái. 

2.6. Tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí của các tổ chức quốc tế cho điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; công tác phòng, 

chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. 

 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Cai nghiện ma tuý, xây dựng xã, phường lành mạnh: 

1.1. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi Nghị quyết 

91/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 về bãi bỏ Nghị quyết số 16/2014/NQ-

HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với 

thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại 

xã, phường, thị trấn; Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 

30/9/2015 về quy chế điều trị nghiện và quản lý sau điều trị nghiện ma tuý trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai. 

1.2. Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức: Tổ chức 5 diễn đàn, 15 

buổi truyền thông về phòng, chống tệ nạn ma tuý các xã phức tạp về tệ nạn ma 

túy tại 9 huyện, thị xã, thành phố;. Tái bản, in ấn, phát hành 15.000 tờ rơi về 

công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. 

1.3. Nâng cao năng lực: Tổ chức 17 lớp tập huấn nghiệp vụ về cai nghiện 

và quản lý sau cai cho cán bộ đang làm việc tại các Cơ sở cai nghiện, điều trị 

nghiện ma túy, điểm tư vấn, tổ công tác cai nghiện, cán bộ làm công tác phòng, 

chống tệ nạn xã hội, tình nguyện viên của Đội xã hội tình nguyện. 

1.4. Công tác xây dựng xã, phường lành mạnh: UBND các huyện, thị xã, 

thành phố xây dựng kế hoạch duy trì số xã, phường lành mạnh không có tệ nạn 

ma túy, mại dâm; hạn chế phát sinh mới xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, 

mại dâm. Kéo giảm số xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy, mại 

dâm. Nhân rộng mô hình xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội. 

http://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2014/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2014/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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1.5. Chỉ tiêu cai nghiện: Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 

điều trị nghiện bằng các hình thức khác nhau cho 1.600 lượt người/3.662 người 

nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó tiếp nhận mới 1.100 lượt người: 02 Cơ 

sở cai nghiện ma túy: 550 người; 15 nhà cai nghiện thuộc thành phố Lào Cai cho 

250 lượt người, Nhà cai nghiện xã Nậm Chày 50 lượt người; gia đình: 200 lượt 

người; điều trị bằng thuốc Methadone: 550 bệnh nhân (năm 2020 chuyển sang 

500 bệnh nhân, tiếp nhận mới năm 2021 là 50 bệnh nhân) (có phụ biểu chi tiết 

kèm theo). 

1.6. Công tác kiểm tra giám sát: Tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện 

các quy định pháp luật về công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy tại các cơ 

sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. 

2. Phòng, chống tệ nạn mại dâm: 

2.1. Ban hành quyết định kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống 

tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định thu hồi thẻ kiểm tra đối 

với những thành viên không tham gia Đội năm 2021; Quyết định cấp thẻ cho các 

thành viên mới. 

2.2. Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức: Tổ chức 04 diễn đàn; 10 

buổi truyền thông nâng cao nhận thức về Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, tác 

hại và các hệ lụy của tệ nạn mại dâm, 100 băng zôn giảm tác hại của tệ nạn mại 

dâm đối với đời sống cộng đồng; biên tập, phát hành 3.000 cuốn sổ tay "Kỹ 

năng phòng chống mại dâm tại cộng đồng;  truyền thông qua phát thanh tại cộng 

đồng tại 13 xã, phường vùng biên giới.  

2.3. Nâng cao năng lực: Tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 

cộng tác viên cơ sở và cán bộ chuyên trách Phòng Lao động - Thương binh xã 

hội các huyện,thị xã, thành phố; 02 lớp tập huấn về kỹ năng giảm hại cho gái 

bán dâm; hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ cấp tỉnh tại Trung ương; 02 lớp 

tập huấn nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống mại dâm cho chủ các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2.4. Công tác kiểm tra, giám sát: Đội  kiểm tra liên ngành phòng chống tệ 

nạn mại dâm (Đội kiểm tra 178 tỉnh) tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tổ chức 10 

đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn 

mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm như: 

Khách sạn, nhà hàng, quán karaoke ....; mua sắm cơ sở vật chất (máy ảnh, máy 

in, máy tính, trang phục ..) hỗ trợ kinh phí cho cơ quan chức năng truy quét  từ 

01 đến 03 vụ hoạt động  mại dâm trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ. 

2.5. Tiếp tục duy trì triển khai mô hình “Trợ giúp giảm tổn thương và hỗ 

trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người bán dâm” tại phường Duyên Hải. Tổ chức 

các hoạt động như: sinh hoạt câu lạc bộ, truyền thông nhóm nhỏ, biên tập in ấn 

tài liệu, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng giảm hại; hỗ trợ mua bao sao su, 

bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục; hỗ trợ học nghề 

để chuyển đổi việc làm. 
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3. Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng 

đồng: 

3.1. Hoạt động truyền thông: Tổ chức 10 đợt truyền thông tại tại các xã, thị 

trấn, trường học trong tỉnh, 03 diễn đàn theo hình thức sân khấu hóa tại các địa 

bàn trọng điểm về tệ nạn mua bán người, treo 90 băng zôn nhân ngày phòng 

chống mua bán người, thiết kế, In 10.000 ấn áp phích mang thông điệp phòng, 

chống mua bán treo tại UBND, nhà văn hóa thôn bản, thiết kế 2.000 áo phông 

mang thông điệp truyền thông quảng bá đường dây nóng phòng chống nạn mua 

bán người 111 và các phương thức liên lạc với các cơ quan tổ chức để tự giải 

cứu mình khi không may trở thành nạn nhân của nạn mua bán người.  

3.2. Nâng cao năng lực: Tổ chức 04 khóa tập huấn nâng cao năng lực cho 

các bộ làm công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và nâng cao quyền năng cho nạn 

nhân bị mua bán trở về, 02 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về mua bán người 

và kỹ năng sống cho các nạn nhân bị mua bán trở về và người có nguy cơ cao, 

hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ cấp tỉnh tại Trung ương. 

3.3. Tổ chức 01 đợt kiểm tra giám sát công tác hỗ trợ nạn nhân tại 03 đơn 

vị cấp huyện. 

3.4. Hợp tác Quốc tế: Tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho nạn nhân 

thông qua mô hình“ Nhà Nhân ái”: với các hoạt động: Tiếp nhận, hỗ trợ nhu cầu 

thiết yếu, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, hỗ trợ học 

văn hóa, học nghề, giới thiệu việc làm, tiết kiệm có định hướng, hỗ trợ hồi gia 

sau khi trở về tái hòa nhập cộng đồng đảm bảo bền vững.  

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Chủ động nghiên cứu cơ chế, chính sách của Trung ương, vận dụng sáng 

tạo vào tình hình của địa phương để ban hành cơ chế, chính sách cho công tác 

phòng, chống tệ nạn xã hội, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho triển khai, 

thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, mua bán người. 

2. Đổi mới công tác cai nghiện ma túy theo hướng cung cấp dịch vụ cai 

nghiện tự nguyện, điều trị ngoài cộng đồng; xã hội hóa công tác cai nghiện và 

điều trị nghiện. 

3. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

các cấp trong việc chỉ đạo Đội công tác xã hội tình nguyện, truyền thông, tuyên 

truyền cho các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên hiểu biết tác hại của tệ nạn 

ma túy, mại dâm; dự phòng nghiện ma túy một cách có hiệu quả; chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc quản lý người sử dụng, người 

nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn, không để tình trạng mất trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn và trong việc thực hiện chỉ tiêu do UBND tỉnh giao 

trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp; 

tập trung triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 

2021 - 2025; duy trì, triển khai mô hình “Trợ giúp giảm tổn thương và hỗ trợ tái 

hoà nhập cộng đồng cho người bán dâm”. 
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5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng, chống mua bán người, tập 

trung vào các địa bàn trọng điểm, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới; 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và mô hình 

Nhà Nhân ái; xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch hàng năm 

về công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương chi cho công tác điều trị, cai 

nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán trở về năm 2021. 

- Kinh phí Trung ương hỗ trợ cho công tác điều trị, cai nghiện ma túy, 

phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 

năm 2021. 

- Nguồn xã hội hóa: Vận động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

ủng hộ cho công tác điều trị, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, 

tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021. 

- Các nguồn hợp pháp khác. 

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS; phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã 

hội và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc: Chỉ đạo các sở, ban, 

ngành thành viên và Ban chỉ đạo của các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 

nghiêm túc các chỉ tiêu kế hoạch điều trị nghiện ma túy, dạy nghề tạo việc làm 

cho người sau cai; phòng chống tệ nạn mại dâm; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán trở về năm 2021; định kỳ 6 tháng và 12 tháng báo cáo kết quả thực hiện 

về Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp, trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch 

cho phù hợp với tình hình thực tế. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các 

ngành chức năng và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển 

khai thực hiện các hoạt động về phòng, chống tệ nạn xã hội; chủ trì xây dựng, tổ 

chức triển khai các chính sách, các quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội; triển 

khai, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và 

các cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động, hoàn 

thành các chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao; tiếp nhận các nguồn Ngân sách nhà nước 

cấp, dự án hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước; thanh, quyết toán các 

nguồn kinh phí, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định; phối hợp với các 

cơ quan tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng 

chống tệ nạn xã hội từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn; định kỳ tổng hợp 

đánh giá, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.   

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội cân đối nguồn vốn đầu tư, đảm bảo đáp ứng đủ kinh phí thực hiện chỉ 

tiêu kế hoạch được giao.  
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4. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện công tác điều trị nghiện ma túy, 

phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 

năm 2021; hướng dẫn các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo các 

quy định hiện hành của Nhà nước, kinh phí thu được do xử phạt các hành vi vi 

phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm và các nguồn thu khác theo quy 

định của pháp luật; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh 

phí cho hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội của các xã, phường, thị trấn. 

5. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, chỉ đạo Công an 

các huyện, thị xã, thành phố lập phương án, chủ động tổ chức đấu tranh, triệt 

phá, truy quét các đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng 

trái phép chất ma tuý; các ổ nhóm hoạt động mại dâm, mua bán người cả trong 

và ngoài nước, tăng cường lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn đối với người nghiện ma túy theo quy định; cử thành viên tham gia Đội 

kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội điều tra nắm chắc số liệu người nghiện ma túy, đối 

tượng hoạt động mại dâm, người bị mua bán, người bị mua bán trở về... làm cơ 

sở cho việc xây dựng kế hoạch đấu tranh, đưa người mắc nghiện đi cai nghiện, 

quản lý giúp đỡ người bán dâm hoàn lương, người bị mua bán trở về tái hòa 

nhập cộng đồng. Chỉ đạo Công an thành phố Lào Cai và công an các xã, phường 

phối hợp thực hiện tốt dự án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone xã hội hóa tại thành phố Lào Cai. 

6. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

chức năng và địa phương tăng cường tuần tra, đấu tranh phòng chống tệ nạn mại 

dâm, buôn bán người vì mục đích mại dâm, vận chuyển, buôn bán và sử dụng 

ma tuý ở khu vực biên giới; cử thành viên tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 

của tỉnh. 

7. Sở Y tế: Hướng dẫn, chỉ đạo việc điều trị các bệnh lây truyền qua đường 

tình dục cho người bán dâm, người nghiện ma tuý nhiễm HIV/AIDS tại các Cơ 

sở cai nghiện ma túy, Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone; khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động ở các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; cử thành viên tham gia Đội 

kiểm tra liên ngành 178. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

thực hiện tốt dự án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone theo mô hình xã hội hóa; tổ chức các lớp tập huấn và cấp chứng chỉ 

hoặc chứng nhận cho y, bác sỹ làm việc tại các cơ sở cai nghiện, trạm y tế các xã, 

phường, thị trấn về chẩn đoán, điều trị cắt cơn nghiện ma túy. 

8. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, mua bán người; phối hợp với các sở, ban, 

ngành, đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở thực hiện công tác xây dựng xã, 

phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư; cử thành viên tham gia Đội 

kiểm tra liên ngành 178, đồng thời thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, xử lý nghiêm các trường hợp vi 
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phạm về lưu hành và truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, các điểm dịch vụ Intenet 

theo lĩnh vực thuộc ngành quản lý.  

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng kế hoạch phòng chống tệ nạn ma 

tuý, mại dâm, mua bán người trong hệ thống trường học; đưa công tác phòng 

chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS vào giảng dạy trong các trường học thông qua 

các môn học, hoạt động đoàn đội, các sinh hoạt tập thể; phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa cho giáo 

viên, học sinh, sinh viên không vi phạm tệ nạn xã hội. Phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội 

cho học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông 

trên địa bàn tỉnh.  

10. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội bố trí đủ thời lượng cho công tác truyền thông, tuyên 

truyền, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người trên phạm vi toàn 

tỉnh, nhằm đạt mục tiêu trên 90% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền bằng 

các hình thức về phòng, chống tệ nạn xã hội; trên 80% cán bộ các cấp và trên 

60% người dân trong độ tuổi trưởng thành hiểu biết về dự phòng và điều trị 

nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm, mua bán người; giảm phân biệt, kỳ thị 

với người bị mua bán trở về; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn 

nhân; tạo điều kiện tối đa cho người trở về được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. 

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ vào kế hoạch 

của tỉnh, tình hình thực tế của địa phương để xây dựng và triển khai kế hoạch 

phòng chống tệ nạn xã hội ở địa phương; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện của UBND xã, phường, thị trấn; báo cáo định kỳ công tác phòng, 

chống tệ nạn xã hội theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch điều trị nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, 

tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu 

các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Cục Phòng chống TNXH - Bộ LĐTBXH; 

- Thành viên BCĐ phòng chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội và XDPTTDBVANTQ tỉnh; 

- Sở Lao động - TBXH; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Công thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3, NC1, TH2,3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 

 



CHỈ TIÊU CAI NGHIỆN MA TUÝ NĂM 2021 

 (Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày    tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai) 

STT 
Huyện/ thị 

xã/thành phố 

Chỉ tiêu cai nghiện ma túy năm 2021 

Tổng số 

người 

được cai 

nghiện, 

điều trị 

nghiện 

năm 

2021 

Cai nghiện tập trung tại các cơ sở cai 

nghiện ma túy 

Cai nghiện tại cộng đồng, 

cai nghiện tại gia đình 

Cơ sở cai nghiện tự nguyện 

(Điều trị bằng thuốc Methadone) 

Tổng 

số 

Cơ sở cai nghiện 

ma túy số 1 

Cơ sở cai 

nghiện ma túy  

TP. Lào Cai 

Tổng 

số 

Tại các Nhà 

cai nghiện 

TP Lào Cai/ 

Cơ sở cai 

nghiện xã 

Nậm Chày, 

huyện Văn 

Bàn 

Tại 

gia 

đình 

Năm 

2020 

chuyển 

sang  

Tiếp 

nhận 

mới 

năm 

2021 

Tổng 

số bệnh 

điều trị 

thường 

xuyên 

tại cơ 

sở 

Tỷ lệ 

bệnh 

nhân 

được 

chuyển 

sang 

giai 

đoạn 

duy trì 

Bắt 

buộc 

Tự 

nguyện 

Bắt 

buộc 

Tự 

nguyện 

1 Sa Pa 70 50 0   40 10 20 0 20 0 0 0   

2 Bắc Hà 25 15 10 5 0   10 0 10 0 0 0   

3 Si Ma Cai 10 5 5   0   5 0 5 0 0 0   

4 M. Khương 25 15 10 5 0   10 0 10 0 0 0   

5 Văn Bàn 185 100 90 10 0   85 50 35 0 0 0   

6 Bảo Yên 75 45 40 5 0   30 0 30 0 0 0   

7 Bảo Thắng 130 100 90 10 0   30 0 30 0 0 0   

8 Bát Xát 140 110 0 0 100 10 30 0 30 0 0 0   

9 Lào Cai 940 110 0   100 10 280 250 30 500 50 550 70% 
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10 Tổng cộng 1600 550 245 35 240 30 500 300 200 500 50 550 70% 
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