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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022. 

    

Thực hiện Kế hoạch số 87 /KH-CTĐĐB-CSSK ngày 08 tháng 3 năm 

2022 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên về thực hiện công tác phòng, chống 

ma túy năm 2022. Hội Chữ thập đỏ huyện Tủa Chùa xây dựng kế hoạch thực 

hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động về phòng, chống ma túy nhằm tuyên 

truyền rộng rãi, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của 

các cấp ngành, các địa phương và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, 

chống ma túy. 

- Đấu tranh, ngăn chặn ma tuý từ xa, từ sớm là quan trọng, hạn chế đến 

mức thấp nhất tác hại của ma tuý, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội trên địa bàn huyện Tủa Chùa. 

2. Yêu cầu 

- Công tác phòng, chống ma túy tại các cấp Hội phải được triển khai 

nghiêm túc, toàn diện, đảm bảo tất cả Hội viên, Tình nguyện viên, Thanh thiếu 

niên Chữ thập đỏ và Nhân dân đều tham gia công tác phòng, chống ma túy, đảm 

bảo thực sự hiệu quả. 

- Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, nắm chắc số đối tượng liên quan 

đến ma túy và người nghiện ma túy ở các xã, thị trấn để quản lý, giáo dục, cai 

nghiện…, nhằm làm giảm số người nghiện và ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp 

nhất người tái nghiện và người nghiện mới phát sinh. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG. 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, 

Nhà nước, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và các chương trình, 

kế hoạch của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống ma túy, trong đó trọng 

tâm là: Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021 (có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2022); 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 tuý; Chiến 

lược quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2020 và định hướng chiến lược đến 

năm 2030 của Chính phủ; Nghị quyết số 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 

túy trong tình hình mới, Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tăng 
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cường công tác phòng chống cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch 

số 3312/KH-UBND ngày 12/11/2019 về triển khai thực hiện chương trình hành 

động số 168-CTr/TU ngày 15/10/2019 của Tỉnh Ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-

CT/TW ngày 16/8/2019 của bộ chính chị về tăng cường, nâng cao hiệu quả, 

công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 

3417/KH-UBND ngày 12/10/2021 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Điện Biên về thực 

hiện Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 

47/KH-UBND ngày 10/3/2022 của Uỷ Ban nhân dân huyện Tủa Chùa về Công 

tác phòng, chống ma túy năm 2022. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống ma 

túy cũng như tác hại của ma túy bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với 

từng vùng, từng địa bàn, từng đối tượng, đặc biệt là nhóm đối tượng có nguy cơ 

cao và những địa bàn trọng điểm phức tạp. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

“Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma 

túy 26-6”. 

3. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, 

Hội viên, Thanh thiếu niên, Tình nguyện viên Chữ thập đỏ chấp hành nghiêm 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công 

tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về tác hại của các 

loại ma tuý, đặc biệt là ma tuý tổng hợp và các chất hướng thần mới đối với sức 

khoẻ và nòi giống con người; phòng, chống ma tuý bằng nhiều hình thức trên tất 

cả các phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội, tạp chí nhân đạo, kết hợp 

lồng ghép với tuyên truyền Hiến máu tình nguyện, Khám chữa bệnh nhân đạo, 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay phù hợp với tình hình thực tế của 

cơ quan, địa phương như: Pano, khẩu hiệu, tờ rơi… 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022 

của Hội Chữ thập đỏ huyện Tủa Chùa. Đề nghị Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, 

các chi Hội trực thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai thực hiện. Báo cáo kết 

quả về Hội Chữ thập đỏ huyện, SĐT: 0985000397, Email: 

hungthamtc@gmail.com (Trước ngày 20/12/2022)./. 

 Nơi nhận: 
- Hội CTĐ tỉnh Điện Biên (B/c);                                                                     
- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- LĐ. UBND huyện (B/c); 

- Hội CTĐ các xã, Thị trấn; 

- Các chi Hội trực thuộc;  

- Lưu: VTCTĐ. 

TM. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Lê Mạnh Hùng               
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