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Triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn xã Cẩm Hải 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND thành 

phố Cẩm Phả “về việc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn 

thành phố Cẩm Phả”. Căn cứ tình hình thực tế, UBND xã Cẩm Hải xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a. Làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận 

thức của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, chiên sĩ, công chức, viên chức và quần 

chúng nhân dân trong việc thi hành Luật. 

b. Tổ chức thực hiện tốt việc triển khai thi hành Luật; xác định trách nhiệm 

và cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong việc tiến 

hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn xã Cẩm Hải. 

2. Yêu cầu 

a. Công tác triển khai thi hành Luật phải bám sát Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của bộ, ngành có liên quan và Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND thành phố Cẩm Phả. 

b. Xác định nội dung công việc phải đầy đủ, cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn 

thành, kết quả đầu ra; việc gắn trách nhiệm thực hiện phải phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, đoàn thể. 

c. Phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của các tổ chức, đoàn thể; 

bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa các tổ chức, đoàn thể 

có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật. 

d. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng 

mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; đảm bảo tiến độ, hiệu 

quả công tác triển khai thi hành Luật. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung của Luật và các 

văn bản hướng dẫn thi hành 

a. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật  



Các đơn vị, đoàn thể, tổ chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực 

tế chủ động tổ chức quán triệt, triển khai Luật bằng các hình thức phù hợp cho đội 

ngũ cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức nhất là đội ngũ trực tiếp thực hiện các 

nhiệm vụ quản lý, thi hành pháp luật về phòng, chống ma túy. 

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2022. 

b. Tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hưởng dẫn thi hành 

Công an xã phối hợp Bộ phận tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu cho 

UBND xã về các văn bản hướng dẫn thi hành, xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên 

truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu 

tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Bộ phận văn hóa - thông tin chịu trách nhiệm 

việc tuyên truyền, phổ biến Luật. 

- Chủ trì: Công an xã Cẩm Hải 

- Phối hợp: Bộ phận tư pháp; Bộ phận văn hóa - Thông tin; MTTQ xã và các 

tổ chức, đoàn thể chính trị. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

c. Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ 

Căn cứ vào các lớp tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ của UBND tỉnh, UBND 

thành phố sẽ cử cán bộ của các đơn vị có liên quan tham gia tập huấn. 

- Hình thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy tình hình thực tế tại thời 

điểm tập huấn). 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

2. Tổ chức rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để 

phù hợp với quy định của Luật 

Phối hợp các phòng, ngành, đơn vị được phân công chủ trì triển khai hoạt 

động phối hợp thực hiện nghiên cứu, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các 

văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu. 

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan. 

3. Tổ chức thi hành pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn xã 

Tiếp nhận và công bố danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch 

vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

- Thông báo đến các thôn, xóm danh sách tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ 

cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

- Bố trí kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

- Tổ chức quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương; Tiếp 

nhận đăng ký, hướng dẫn quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 

cộng đồng; Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người 



nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đối với các trường hợp do Luật quy 

định; Ra Quyết định và tổ chức quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện ma túy. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các ban, ngành, đoàn thể và các bộ phận liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.   

2. Giao Công an xã theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Kế 

hoạch này. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND thành phố (qua Công an 

thành phố) theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Công an thành phố;            (b/c) 

- Đảng ủy; HĐND xã; 

- Các đ/c Phó CT UBND xã (chỉ đạo) 

- Công an xã; 

- MTTQ và các đoàn thể ;          (t/h) 

- Lưu: VT; CAX./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Khánh 
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