
 
 

       UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

        VÀ XÃ HỘI 

Số:1316/SLĐTBXH-BTXH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 7 năm 2020 

V/v hướng dẫn thực hiện công tác cai nghiện  

           và quản lý sau cai nghiện  

 

Kính gửi: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội 

        các huyện, thị xã và thành phố 

    

Hiện nay công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện đã được tổ chức và 

đi vào hoạt động có nề nếp, vào ngày 10/7/2020 Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng 

hợp 1 tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao 10 học viên đã hoàn thành tốt chương trình cắt 

cơn, giải độc, rèn luyện thể chất và được kiểm tra sức khoẻ đảm bảo đủ điều 

kiện tái hòa nhập cộng đồng (trước đó đã cấp chứng nhận cho 09 học viên cai 

nghiện tự nguyện). Để đảm bảo việc tái hòa nhập cộng đồng tránh xảy ra tình 

trạng tái nghiện của các học viên và thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện 

ma túy có hiệu quả, Sở Lao động- TB&XH đề nghị Phòng Lao động- Thương binh 

và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành 

phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Xây dựng kế hoạch và triển thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau 

cai nghiện tại địa phương; củng cố Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các thành viên và theo dõi giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác cai nghiện 

ma túy tại gia đình và cộng đồng; bố trí kinh phí tổ chức thực hiện; tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân tham gia phòng, chống ma túy; 

chỉ đạo đấu tranh chuyển hóa các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma 

túy, kết hợp với công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ 

nạn ma túy, mại dâm lồng ghép với cuộc vận động xây dựng phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 

98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác 

phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma tuý trong tình hình mới. 

2. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Trung tâm Bảo 

trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh tổ chức tiếp nhận các học viên đã hoàn thành thời gian 

cai nghiện ma túy tại Trung tâm về tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Đồng 

thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh 

chấp hành và thực hiện tốt Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của 

Chính phủ; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ và 

các văn bản có liên quan, tập trung vào lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh 

viên và người lao động. Theo Điều 37, Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 

9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai 

nghiện ma túy tại cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

“1. Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức triển khai các hoạt 

động cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. 
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2. Chỉ đạo Tổ công tác thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, 

giáo dục người tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; thành lập 

các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và 

các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức 

khỏe, nhân cách và hòa nhập cộng đồng. 

3. Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, 

vay vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, 

chống tái nghiện ma túy; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ, tạo 

điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng. 

4. Kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 

ở địa phương. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma 

túy”. 

b) Đẩy mạnh công tác giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cai nghiện tự 

nguyện, cai nghiện tại cộng đồng. 

c) Khảo sát, thống kê và phân loại, đánh giá số người nghiện ma túy; giáo 

dục, hướng dẫn người nghiện ma túy và gia đình người nghiện tự giác khai báo 

tình trạng nghiện, tư vấn lựa chọn, đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp tại Cơ 

sở cai nghiện ma túy, tại các Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma 

túy tại cộng đồng. Tổ chức quản lý có hiệu quả người nghiện ma tuý có hồ sơ 

quản lý.  

d) Chỉ đạo Tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; xây 

dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Bố trí kinh phí 

phục vụ công tác cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện tại gia đình và cộng 

đồng; phối hợp với các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tham gia 

tư vấn, giáo dục, động viên người nghiện và thân nhân, giúp đỡ về tâm lý, chăm 

sóc y tế, hỗ trợ học văn hóa, học nghề, hồ trợ vay vốn giải quyết việc làm ổn 

định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. 

e) Chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động của Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị 

nghiện ma tuý tại cộng đồng (nếu có). 

f) Không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma tuý; đẩy mạnh 

công tác hỗ trợ vốn, cho vay vốn tạo việc làm dạy nghề và tái hoá nhập cộng 

đồng đối với người nghiện ma tuý. 
 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động- TB&XH 

các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND các huyện, tx, tp (biết, p/h chỉ đạo);  

- Trung tâm Bảo trợ xã hội TH1 tỉnh; 

- Giám đốc (b/c); 

- Lưu: VT, BTXH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Bùi Văn Thảng 



3 
 
 


		2020-07-16T14:18:52+0700
	Việt Nam
	Bùi Văn Thảng<buivanthang@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-07-16T14:23:16+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội<soldtbxh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




