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KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tệ nạn ma túy,
mại dâm, mua bán người năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số: 2/KH-SLĐTBXH ngày 15 tháng 01 năm 2021 của
Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc xây dựng Kế hoạch
công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người năm 2021.
UBND huyện Lập Thạch xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tệ nạn
ma túy, mại dâm, mua bán người năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động và của
cộng đồng về tác hại của tệ nạn xã hội cũng như cách phòng, tránh hiệu quả.
- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các hoạt động phối
hợp giữa các cấp, các ngành trong việc phối hợp đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma
tuý, mại dâm, mua bán người và cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma tuý.
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm, phát huy
sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong công tác phòng,
chống tệ nạn xã hội góp phần tạo môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, ổn
định an ninh - trật tự trên địa bàn.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch phải được triển khai một cách đồng bộ, huy động được sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị và của đông đảo quần chúng nhân dân trong công
tác phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá theo thẩm quyền, công tác quản lý
địa bàn và các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn xã hội.
- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội,
chú trọng đổi mới nội dung và hình thức cho phù hợp với từng đối tượng, từng địa
bàn và từng thời điểm cụ thể, phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhân dân về tác
hại nhiều mặt của tệ nạn xã hội và cách phòng, tránh hiệu quả.
II. NỘI DUNG
1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW ngày
16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống và kiểm soát ma túy;
- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về tiếp nhận để quản
lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn
định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ
sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp giữ vững các địa bàn không có ma túy, kiềm chế
tốc độ gia tăng người nghiện mới, từng bước giảm tỷ lệ tái nghiện; Chỉ thị số 22/CTTTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm
vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay; Nghị định
94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính Phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma
túy tại gia đình, cộng đồng; Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của
Chính phủ về quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc; Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ
về quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...; Quyết
định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 về Quy chế phối hợp lập hồ sơ đối
với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện
bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39/2019/NQHĐND ngày 15/7/2019 về “ Quy định mức hỗ trợ, đóng góp, chế độ miễn giảm
đối với người cai nghiện ma túy; mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên
chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc”;
- Tham mưu, ban hành, triển khai các chương trình, kế hoạch năm, giai đoạn
theo chức năng, nhiệm vụ;
- Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình trợ giúp tại
cộng đồng như: Các Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau
cai nghiện ma túy tại cộng đồng; mô hình hỗ trợ giảm hại cho người hoạt động
mại dâm, các Đội công tác xã hội tình nguyện;
- Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, quản lý địa
bàn, đấu tranh triệt phá các ổ nhóm, các địa bàn trọng điểm hoạt động ma túy, mại
dâm; tăng cường công tác kiểm tra (Đội kiểm tra liên ngành 178), rà soát, kiểm tra
các cơ sở kinh doanh dịch vụ, dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn
huyện;
- Duy trì chế độ giao ban định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh
nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy những mặt mạnh, kịp thời
khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ;
2. Công tác tuyên truyền

- Phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể trong huyện:
+ Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ
biến chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người, kiến
thức, kỹ năng cơ bản để phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Chú trọng công tác
xây dựng gương điển hình, nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, những địa
phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đa dạng các hình thức tuyên truyền như:
Phát thanh, truyền hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, các video clip,
tranh ảnh, băng zôn, khẩu hiệu, diễu hành, phát hành tờ rơi, tờ gấp, sách mỏng,
pano áp phích... đặc biệt là vào những thời điểm: Tháng hành động quốc gia về
phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày thế giới phòng, chống ma túy (26/6), Ngày
toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7), Ngày thế giới phòng, chống
HIV/AIDS (01/12)
+ Tiếp tục tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền; thường xuyên đổi
mới nội dung, hình thức cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý từng nhóm đối
tượng, từng địa bàn, từng thời điểm cụ thể; lồng ghép với các hoạt động sinh hoạt
truyền thống tại địa phương, qua đó huy động sự tham gia tích cực của các cấp,
ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân vào các hoạt động phòng, chống tội
phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng xã, phường lành mạnh, không
TNXH”; phong trào xây dựng gia đình văn hóa và các chương trình kinh tế - xã
hội như giảm nghèo, lao động việc làm… Tuyên truyền hệ lụy của tệ nạn ma tuý,
mại dâm đối với xã hội (lây nhiễm HIV/AIDS, nạn mua bán người, mất an ninh,
trật tự an toàn xã hội…).
+ Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về
ma túy, về nghiện ma túy, dự phòng và điều trị nghiện.
- Bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng,
chống tệ nạn xã hội cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, cộng tác
viên phòng, chống tệ nạn xã hội cấp huyện, cấp xã, thành viên Đội công tác xã
hội...; Bồi dưỡng kỹ năng về công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán cho
đội ngũ cán bộ các cấp, cộng tác viên (CTV) xã, phường, thị trấn.
3. Công tác cai nghiện
- Tăng cường công tác tuyên truyền; vận động người nghiện tham cai
nghiện tự nguyên theo Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh;
- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác cai nghiện ma túy; tăng cường đôn
đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo
Nghị định số 94/2010/NĐ-CP;
- Đôn đốc các xã, thị trấn thường xuyên rà soát theo dõi di biến động; tăng
cường quản lý, giúp đỡ người nghiện, người sau cai tại cộng đồng; thực hiện báo
cáo định kỳ theo yêu cầu;

- Đổi mới phương pháp tiếp cận cộng đồng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt
động các Điểm tư vấn, các xã hoạt động theo mô hình Đề án 835.
4. Công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
4.1. Công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; các xã, thị trấn trong huyện tổ
chức tuyên truyền tới người dân về công tác phòng, chống mại dâm bằng các hình
thức như: Tập huấn, treo Pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, sách mỏng, băng rôn…;
- Tập trung tuyên truyền sâu rộng cho người dân về nếp sống văn minh,
cung cấp thông tin về các biện pháp phòng, chống và giảm tác hại của tệ nạn mại
dâm; hành vi tình dục an toàn; phòng, ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền
qua đường tình dục;
- Cấp phát tài liệu tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, trong đó đặc
biệt quan tâm đến những đối tượng có nguy cơ cao như: Học sinh, sinh viên, thanh
thiếu niên, người lao động trong các khu công nghiệp và người dân ở vùng sâu,
vùng xa…;
- Đẩy mạnh tuyên truyền đến các đối tượng đang sinh hoạt tại các nhóm
“Đồng tâm hiệp lực”, Nhóm Mô hình bảo vệ quyền lợi người lao động trong các
cơ sở KDDV dễ phát sinh tệ nạn mại dâm;
- Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm, phòng chống
HIV/AIDS và phòng, chống tội phạm mua bán người; nhằm nâng cao nhận thức,
thay đổi hành vi tình dục an toàn, hạn chế nguy cơ bị mua bán, bị ép buộc làm mại
dâm đối với nhóm người lao động khi di cư, tìm kiếm việc làm; tập huấn tuyên
truyền kiến thức pháp luật về phòng chống mại dâm và các bệnh lây truyền qua
đường tình dục cho người bán dâm tại cộng đồng. Tổ chức triển khai các hoạt
động tuyên truyền lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, hỗ trợ học nghề, việc
làm, tạo cơ hội cho người bán dâm thay đổi công việc, hòa nhập cộng đồng bền
vững;
- Thường xuyên nắm bắt số cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn toàn
huyện; số người bán dâm bị xử phạt vi phạm hành chính để có kế hoạch tiếp cận,
tư vấn, giúp đỡ người bán dâm hoàn lương, hòa nhập cộng đồng không tái phạm;
đồng thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong
các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm;
- Phổ biến các biện pháp phòng, chống và giảm tác hại của tệ nạn xã hội
qua tờ rơi, tờ gấp, sách mỏng cấp phát cho tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn
huyện;
- Tổ chức học tập kinh nghiệm việc duy trì và phát triển các hình thức can
thiệp hỗ trợ, tư vấn, giảm tác hại cho nhóm người bán dâm ngoài cộng đồng
(người có nguy cơ cao hoạt động mại dâm) và thí điểm hoạt động các mô hình hỗ
trợ bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát

sinh tệ nạn mại dâm;
- Thực hiện việc sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
phòng, chống mại dâm theo quy định;
- Tổ chức tốt công tác thu thập, tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo tố
giác về tội phạm liên quan đến mại dâm.
4.2. Công tác kiểm tra liên ngành
- Thường xuyên thanh, kiểm tra, điều tra, rà soát nắm bắt tình hình mại
dâm trên địa bàn. Quản lý tốt các địa bàn trọng điểm, thường xuyên khảo sát các
cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt
động của công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm hoạt động
mại dâm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến pháp luật
phòng, chống tệ nạn mại dâm;
- Tổ chức hội nghị triển khai, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá công tác
kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm;
- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh
doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm và tệ nạn xã hội từ 50 - 60 lượt
cơ sở;
- Chú trọng kiểm tra kịp thời các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất
phức tạp tại địa phương do các xã, thị trấn đề xuất hoặc đơn thư tố giác của nhân
dân;
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả kiểm tra của Đội định kỳ (06 tháng, 01
năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ
nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.
4.3. Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
- Phối hợp với các Ban, ngành có liên quan chỉ đạo triển khai, tổ chức thực
hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và Đề án
“Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2021-2025;
- Bồi dưỡng kỹ năng về công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
cho đội ngũ cán bộ các cấp, công tác viên xã, phường, thị trấn. Tổ chức in và phát
hành tờ rơi, tờ gấp, băng zôn,…phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn
mua bán người;
- Xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện và thông tin báo cáo chặt chẽ giữa
các đơn vị, các cấp nhằm triển khai có hiệu qủa các mục tiêu chương trình phòng,
chống mua bán người trong tình hình hiện nay;
- Chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng rà
soát, nắm bắt thực trạng tình hình mua bán người ở địa phương, các nạn nhân bị
mua bán trở về và công tác hỗ trợ hoà nhập cộng đồng cho các nạn nhân.

4.4. Công tác quản lý người bán dâm tại cộng đồng
- Tổng hợp thống kê số người bán dâm tại cộng đồng thông qua việc tiếp
cận các nhóm dựa vào cộng đồng, nhóm đồng đẳng và cơ quan chức năng xử lý,
hỗ trợ xã hội. Nhằm làm tốt công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa tệ nạn mại dâm
và kiềm chế các hoạt động mại dâm cũng như làm giảm các tác hại và hệ lụy do
hoạt động mại dâm gây ra. Có biện pháp hỗ trợ về y tế, pháp lý, hỗ trợ học nghề,
việc làm nhằm tạo cơ hội cho người bán dâm thay đổi công việc, hòa nhập cộng
đồng bền vững.
Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác.
Trên đây là Kế hoạch công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua
bán người năm 2021. Đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện theo kế hoạch.
Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, báo cáo về UBND huyện (qua phòng
Lao động - TBXH huyện) để được hướng dẫn chi tiết./.
Nơi nhận:
- Sở Lao động-TB&XH (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (c/đ);
- UBND các xã, thị trấn (t/h);
- Lưu: VT, LĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng

