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Công tác tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

 

 

Thực hiện kế hoạch số 1479/KH – BCĐ – CAT ngày 03 tháng 4 năm 2020 

của Cơ quan thường trực phòng, chống tội phạm – Công an tỉnh Cao Bằng về 

tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội báo cáo kết quả như sau:  

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo  

 Để đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong chương 

trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đã chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 

- Kế hoạch số 1152/KH – UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020. 

- Quyết định số 13/QĐ - UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về ban hành quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ đối với người 

nghiện ma túy bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc trên đại bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Quyết định số 87/QĐ – UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức lại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Cao 

Bằng thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

- Kế hoạch số 3247/KH – UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2018 - 2020.  

2. Công tác tập huấn, tuyên truyền  

- Công tác tập huấn: Đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác cai nghiện 

ma túy và quản lý sau cai cho hơn 830 lượt cán bộ các cấp tỉnh, huyện, xã. 

- Công tác tuyên truyền: Đã tổ thực hiện tuyên tuyền tại 13/13 huyện, thành phố 

và 199/199 xã, phường, thị trấn với hơn 8.200 lượt người tham dự. 

Nội dung của công tác tập huấn, tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện các 

quy định, quyết định, kế hoạch về công tác đổi mới cai nghiện ma túy và quản quản lý 

sau cai nghiện trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. 
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Cấp phát tài liệu tuyên truyền miễn phí cho cơ sở (huyện, xã) với các nội dung 

phong phú, đa dạng, số lượng cụ thể: 

+ 27.000 tờ rơi tuyên truyền về nghiện và điều trị nghiện ma túy. 

+ 2.800 tờ áp phích tuyên truyền về trách nhiệm cá nhân, gia đình, xã hội khi 

tham gia công tác cai nghiện phục hồi. 

+ 3.850 quyển sổ tay về phòng, chống ma túy. 

3.  Kết quả công tác cai nghiện phục hồi theo Đề án, kế hoạch đổi mới công 

tác cai nghiện 

- Thực hiện Kế hoạch số 1152/KH - UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma 

túy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định tổ 

chức lại Trung tâm Giáo dục lao động Xã hội tỉnh thành Cơ sở cai nghiện ma túy 

tỉnh có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức điều trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy 

chấp hành quyết định xử lý hành chính đưa vào cai nghiện bắt buộc theo quyết định 

của Toà án nhân dân cấp huyện; cai nghiện ma túy tự nguyện; tiếp nhận đối tượng 

là người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ đề 

nghị toà án nhân dân quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hỗ trợ điều trị 

cắt cơn cho người nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng; tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán; tiếp nhận quản lý, chữa trị, chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng tâm 

thần lang thang. 

- Kết quả thực hiện công tác cai nghiện phục hồi từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 

–  ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh được 508 người (học 

viên cai nghiện bắt buộc 252 người, học viên cai nghiện tự nguyện 256 người). 

4. Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng     

Thực hiện kế hoạch đổi mới công tác cai nghiện ma tuý theo hướng đa 

dạng hóa các biện pháp và mô hình điều trị nghiện, tăng điều trị nghiện tự nguyện 

tại gia đình, cộng đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp 

với UBND các huyện: Trùng Khánh, Bảo Lâm, Bảo Lạc tiến hành thí điểm tổ 

chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo xã, cụm xã cho 95 người nghiện ma 

túy. 

Việc tổ chức cai nghiện ma túy theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9 

tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia 

đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng còn gặp khó khăn, do có nhiều đối tượng 

nghiện ma túy lựa chọn hình thức điều trị nghiện bằng thuốc thay thế methadone; 

mặt khác, tại các xã, phường, thị trấn chưa hình thành được các cơ sở điều trị 

nghiện ma túy theo quy định. 

5. Công tác quản lý sau cai nghiện ma túy 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 Cơ sở cai 

nghiện ma túy tỉnh đã giải quyết cho đối tượng về tái hòa nhập cộng đồng, để địa 

phương, gia đình đối tượng tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý, giúp đỡ sau cai 
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nghiện là 356 đối tượng (số học viên cai bắt buộc 114; số học viên cai tự nguyện 

242). 

6. Về thực hiện Chương trình đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ xã hội hỗ 

trợ người nghiện ma túy 

Đã tiến hành rà soát, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai 

nghiện ma túy tỉnh để đáp ứng nhu cầu người nghiện ma túy vào cai nghiện tự  nguyện 

và cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện. Kết quả, tổng số vốn đầu tư nâng 

cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị từ năm 2018 - 2020 là 8 tỷ đồng, trong đó:  

- Năm 2018: 300 triệu đồng (ngân sách địa phương) 

- Năm 2019: 04 tỷ đồng (ngân sách trung ương hỗ trợ) 

- Năm 2020: 3,7 tỷ đồng ( ngân sách trung ương hỗ trợ). 

7. Việc xã hội hóa, huy động nguồn lực vào công tác điều trị, cai 

nghiện ma túy 

Do điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng còn khăn, nên việc xã hội hóa, 

huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân vào công tác điều trị, cai nghiện ma 

túy chưa thực hiện được. 

8.  Nhận xét chung 

- Những mặt đạt được 

+ Đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển 

khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra; trong quá trình tổ chức thực 

hiện có phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố; 

các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện được các ban, ngành, huyện, thành 

phố quan tâm triển khai thực hiện. 

+ Các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch đổi mới công tác cai nghiện trên 

địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành, như: việc quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi Trung 

tâm giáo dục lao động xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy theo Đề án đổi mới 

công tác cai nghiện và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của 

Chính phủ; Công tác tập huấn, tuyên truyền; cấp chứng chỉ cho đội ngũ y, bác sỹ 

xác định tình trạng nghiện ma túy tại cấp huyện, cấp xã. 

-  Một số khó khăn, hạn chế 

+ Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến 

công tác cai nghiện, do vậy chưa có chỉ đạo quyết liệt, liên tục trong công tác 

này.  

+ Cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở chủ yếu kiêm 

nghiệm, nhiều cán bộ chưa được đào tạo bài bản, thiếu kỹ năng triển khai các 

hoạt động cụ thể tại cộng đồng.  

  + Ngân sách các địa phương (cấp huyện, cấp xã) trong tỉnh còn hạn hẹp, 

nên việc bố trí kinh phí đầu tư cho công tác cai nghiện phục hồi chưa thực hiện 

được. 

 + Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có 01 cơ sở cai nghiện ma túy công lập, 

với quy mô tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện 120 người/năm. Với 
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quy mô như trên chưa đáp ứng được nhu cầu cần cai nghiện của phần lớn số 

người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. 

9. Đề xuất, kiến nghị 

-  Đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu xây dựng, nâng cấp cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, mở rộng quy mô tiếp nhận đối tượng vào cai nghiện ma túy tại Cơ 

sở cai nghiện ma túy tỉnh, để đáp ứng nhu cầu người nghiện vào cai nghiện tại cơ sở. 

-  Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực chuyên môn 

nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ 

sở. Cung cấp tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho địa phương. 

Trên đây là báo cáo về kết quả thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý 

sau cai nghiện của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Công an tỉnh Cao Bằng; 

- Giám đốc, PGĐ (đ/c Công); 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, PCTNXH.  

  

 
  

 

 Phạm Viết Công 
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