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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Cao Lãnh, ngày 19 tháng 4 năm 2017

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác duy trì xã, phường lành mạnh không có tệ nạn
ma túy, mại dâm, mô hình quản lý sau cai năm 2017
________
Thực hiện kế hoạch số 24/KHSLĐTBXH ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, về việc triển khai công tác
xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2017.
Nhằm tiếp tục duy trì xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại
dâm và mô hình quản lý sau cai năm 2017; Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố với những nội dung
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục duy trì mô hình xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội ở
15 xã, phường nhằm phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả thiết thực trong công
tác phòng, chống tệ nạn xã hội, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân
dân về tác hại của ma túy, mại dâm đối với đời sống xã hội và gia đình, đồng thời
vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội và ngăn
ngừa lây nhiễm HIV/AIDS.
- Phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội là mục
tiêu quan trọng và cấp thiết, Cấp ủy và Ủy ban nhân dân các xã, phường cần quan
tâm chỉ đạo đến công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, xem đây là nhiệm vụ quan
trọng trong giai đoạn hiện nay.
- Củng cố tổ quản lý sau cai đủ số lượng để thực hiện công tác tuyên truyền
vận động thực hiện tốt việc duy trì quản lý sau cai tại địa phương.
- Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, sâu rộng giữa các ngành, đoànthể
Thành phố có liên quan và các xã, phường trên địa bàn Thành phố trong công tác
phòng, chống và đấu tranh ngăn ngừa tệ nạn xã hội.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
- Thu thập thông tin, số liệu, đánh giá về tình hình tệ nạn xã hội ở địa
phương để làm cơ sở lập kế hoạch thực hiện việc duy trì mô hình xã, phường lành
mạnh không có tệ nạn xã hội, có mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.

- Phân loại đối tượng để tuyên truyền, giáo dục và giúp đỡ đối tượng hoàn
lương, hòa nhập cộng đồng.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ
đạo xã, phường trong việc giáo dục, giúp đỡ đối tượng. Những đối tượng cần thiết
phải áp dụng biện pháp giáo dục bắt buộc thì lập hồ sơ theo đúng trình tự thủ tục
để đề nghị xử lý.
- Phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai
nghiện và hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng.
- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, đánh giá, chấm điểm theo hướng
dẫn của Nghị quyết Liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH- BCA-BVHTTUBTWMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động - TB&XH, Bộ Công an, Bộ
Văn hóa Thể thao và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng thời có sự lồng
ghép với việc phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy
cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Thời gian
- Kế hoạch được triển khai tổ chức thực hiện từ nay đến hết năm 2017.
- Cuối năm sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí của
Nghị
quyết
liên
tịch
số
01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTUBTƯMTTQVN.
2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí tổ chức các mô hình hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm và
xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm được thực hiện
theo quy định tại Công văn số 407/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 28 tháng 3 năm
2017 của Sở Lao động -Thương binh & Xã hội về phân bổ kinh phí thực hiện công
tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017. Cụ thể như sau:
2.1. Ủy ban nhân dân Phường 6: Xây dựng mới phường “Duy trì mô hình
cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.”
+ Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng
2.2. Ủy ban nhân dân Xã Mỹ Tân: Xây dựng xã không có tệ nạn mại dâm
và duy trì mô hình quản lý sau cai.
+ Kinh phí thực hiện 9.000.000 đồng (Trong đó Xây dựng xã không có tệ
nạn ma túy với kinh phí là 4.000.000 đồng và duy trì mô hình quản lý sau cai với
kinh phí là 5.000.000 đồng).
2.3. Ủy ban nhân dân Xã Tân Thuận Tây: Xây dựng xã không có tệ nạn
ma túy.
+ Kinh phí thực hiện: 10.000.000 đồng
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2.4. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Ngãi: Xây dựng xã không có cả tệ nạn mại
dâm, tệ nạn ma túy
+ Kinh phí thực hiện: 8.000.000 đồng.
Các đơn vị được phân bổ kinh phí: cử cán bộ chuyên môn đến Phòng Lao
động – Thương binh và Xã hội Thành phố nhận kinh phí.
Thời gian quyết toán kinh phí chậm nhất đến ngày 15/10/2017
Các đơn vị còn lại tự cân đối kinh phí để xây dựng kế hoạch tuyên
truyền phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017 cho đơn vị mình.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố: Có trách nhiệm
tổ chức triển khai và theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng
kết; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc và
những giải pháp thực hiện; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện việc chấm
điểm, đánh giá, phân loại các xã, phường theo quy định; tổng hợp kết quả và thực
hiện chế độ thông tin, báo cáo về trên đúng thời gian qui định.
2. Công an Thành phố: Thực hiện tốt việc phân loại, đánh giá công tác xây
dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy; quản lý chặt địa
bàn, nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo Thành phố trong việc
thực hiện kế hoạch.
3. Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố: Triển khai lồng ghép các nội
dung của kế hoạch với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư”; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt
động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Thành
phố: Phối hợp chặt chẽ với các ngành Thành phố có liên quan củng cố mô hình
xây dựng các xã, phường lành mạnh và thực hiện phân loại, đánh giá công tác xây
dựng các xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.
5. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố: Nâng
cao vai trò của tổ chức Đoàn trong việc sắp xếp nhân sự và định hướng hoạt động
cho Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường.
6. Ủy ban nhân dân các xã, phường
Căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác
phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quản
lý tốt địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn tệ nạn xã hội phát sinh; kiện
toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương, củng cố nhân sự và
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hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện; lập kế hoạch thực hiện việc duy
trì xây dựng mới mô hình xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội trên địa
bàn; báo cáo, đánh giá, chấm điểm, thực hiện chế độ thông tin và quyết toán kinh
phí về Thành phố đúng theo qui định.
V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
- Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban
nhân dân thành phố (qua Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố), thời
gian cụ thể như sau:
+ Báo cáo năm: Chậm nhất đến ngày 05 tháng 12 hàng năm. Ngoài báo
cáo theo biểu mẫu thống kê qui định cần phân tích, đánh giá tình hình, kết quả
phân loại, chấm điểm.
+ Báo cáo quí, 6 tháng: Chậm nhất đến ngày 05 của tháng cuối quí.
+ Báo cáo đột xuất: Khi có sự biến động về số lượng đối tượng, tình hình
hoạt động của đối tượng tệ nạn xã hội ở địa phương hoặc theo yêu cầu của ngành
cấp trên.
- Giao Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố tổng hợp
nộidung báo cáo gởi về Ủy ban nhân dân Thành phố và Tỉnh theo qui định.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác duy trì và xây dựng mới các mô
hình phòng, chống tệ nạn xã hội tại xã, phường năm 2017. Trong quá trình thực
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Lao động – Thương binh và Xã
hội để được hướng dẫn kịp thời.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện nghiêm
nội dung kế hoạch này./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Sở Lao động - TB&XH Tỉnh;
- Phòng BTXH- Sở Lao Động-TBXH;
- TT/TU, TT/HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

- Các ban ngành Thành phố;
- MTTQ VN và các đoàn thể Tp;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NCVX.

Phan Văn Thương
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Ký bởi: UBND Thành phố
Cao Lãnh
Email:
tpcaolanh@dongthap.go
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Cơ quan: UBND tỉnh
Đồng Tháp
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