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____________ 

 

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 563/KHLT-SLĐTBXH-CAT-SVHTT-

UBMTTQVN ngày 11/4/2014 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Công an 
tỉnh; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà 
Vinh về việc tổ chức thực hiện “quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động các tiêu 

chí phân loại, chấm điểm, đánh giá và biểu mẫu thống kê báo cáo về công tác xây 
dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm”. 

Thực hiện Công văn số 2503/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 05/11/2021 của Sở 
Lao động -Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công 

tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không ma túy – mại dâm. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống mại dâm, ma túy huyện xây dựng Kế hoạch công 

tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2022 trên 
địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp, các 
ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội về đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại 

dâm và đề phòng các thủ đoạn lừa gạt buôn bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm.  

- Nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công 

tác phòng, chống tệ nạn xã hội để từ đó tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức 
cho quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội. 

- Xây dựng môi trường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ 
nạn xã hội khác, chú trọng các hoạt động tuyên truyền phối hợp giữa chính quyền 

hai cấp, các ngành trong phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy. 

- Nhằm tạo điều kiện giúp đỡ người bán dâm, người nghiện ma túy, phụ nữ và 

trẻ em bị mua bán, bị bóc lột tình dục sau khi trở về gia đình, cộng đồng được các 
hội đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương theo dõi, giúp đỡ, để họ sớm tìm kiếm 

được việc làm, từng bước ổn định cuộc sống hoàn lương, tránh tư tưởng xa lánh, kỳ 
thị. 

- Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống, bài trừ các tệ nạn xã 
hội, góp phần kiềm chế gia tăng người nghiện; tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma tuý, không 
để tệ nạn mại dâm xảy ra trên địa bàn các xã, thị trấn. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 



2 
 

 

1. Công tác chỉ đạo: 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn, ma túy ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện 

công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 
2022. Trên cơ sở Kế hoạch của huyện Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch và các văn bản triển khai công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn xã, 
thị trấn trên cơ sở thực tế để áp dụng các biện pháp cho phù hợp và hiệu quả. 

2. Công tác quản lý địa bàn: 

- Ủy ban nhân các xã, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma 
tuý, mại dâm để đảm bảo hoạt động có hiệu quả. 

- Tuyên truyền vận động các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm các quy 
định về giữ gìn an ninh trật tự và tham gia vào các tệ nạn xã hội, trồng cây có chứa 

chất ma tuý, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, ổn định văn minh. 

- Kết hợp công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý, mại dâm với công tác 

vận động Nhân dân thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào 
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Trà Cú. 

3. Công tác tuyên truyền: 

- Nội dung tuyên truyền: 

   Tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước trong 
công tác phòng, chống ma tuý, mại dâm và cai nghiện phục hồi. 

 Kết hợp tuyên truyền thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như: panô, áp 
phích, tranh ảnh, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, qua phương tiện thông tin đại chúng, 
tuyên truyền bằng loa phát thanh tại xã, ấp, khóm… lựa chọn nội dung tuyên truyền 

ít gây tốn kém, hiệu quả tuyên truyền cao như thông qua ký cam kết không vi phạm 
về tệ nạn xã hội, cam kết bài trừ, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp 

luật và các tệ nạn xã hội khác; tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp của 
các đoàn thể, ấp, khóm, trường học… 

- Phạm vi tuyên truyền: 

 Tuyên truyền trên diện rộng, thường xuyên liên tục các tác động không ngừng 

để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo thành phong trào toàn dân tham gia phòng, 
chống bài trừ các tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn các 

xã, thị trấn. 

 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống 

ma tuý, mại dâm để họ không thờ ơ đứng ngoài cuộc, tích cực tham gia phát hiện, tố 
giác tội phạm và đề xuất các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma tuý, mại 

dâm và các tệ nạn xã hội khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các ngành 
có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền Pháp lệnh phòng, 



3 
 

 

chống mại dâm, tuyên truyền luật phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tại địa bàn 
các xã, thị trấn. 

  - Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma 
tuý, mại dâm huyện xây dựng Kế hoạch xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma 

tuý, mại dâm năm 2022. 

- Phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động tệ 
nạn xã hội. 

2. Công an huyện: 

- Công an huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ 
chức điều tra, rà soát thống kê và lập danh sách những người bán dâm, người nghiện 

ma tuý tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường chỉ đạo công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác đấu tranh, truy 

quét, triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm tổ chức mại dâm, mua bán, tiêm chích ma tuý 
gắn với phòng, chống việc mua bán phụ nữ và trẻ em. 

3. Phòng Văn hoá và Thông tin: 

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện và các tổ chức đoàn thể liên quan chú trọng việc lồng ghép các nội dung tuyên 
truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm, ma túy với các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao. 

- Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và các ban ngành, 
hội, đoàn thể liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh đối với các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ văn hóa nơi dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, ma tuý theo 
quy định tại khoản 4, điều 28 của Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/ 2004 

của Chính phủ, tránh lợi dụng kinh doanh để hoạt động mại dâm, mua bán và sử 
dụng ma tuý trái phép. 

- Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch 
vụ văn hóa, không để phát sinh tội phạm và tệ nạn ma tuý, mại dâm. 

4. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao: 

  Xây dựng chương trình tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm, ma 

túy, phản ảnh tình hình thực hiện công tác phòng chống mại dâm, ma túy trên địa 
bàn huyện, xây dựng các chương trình phóng sự nêu gương điển hình, những xã, thị 

trấn làm tốt công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại 
dâm. 

5. Phòng Tư pháp: 

Chủ trì phối hợp với các ban ngành, hội, đoàn thể lập Kế hoạch tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma tuý trong 

các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. 

6. Phòng Y tế:  
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Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an huyện triển 
khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 

10/02/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an về việc 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghi định số 94/2010/NĐ-

CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng 
đồng. Kết hợp Trung tâm y tế huyện tiếp nhận tổ chức khám chữa bệnh và điều trị 

định kỳ cho người bán dâm, người nghiện ma túy ở các cơ sở chữa bệnh theo quy 
định, hướng dẫn công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo 
quy định. 

7. Huyện đoàn: 

- Triển khai chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống mại 

dâm góp phần giáo dục, định hướng, nâng cao nhận thức và ý thức đấu tranh phòng, 
chống mại dâm trong đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm, thể hiện tính xung kích, tình nguyện của tuổi 
trẻ trong phong trào phòng, chống mại dâm góp phần hoàn thành các mục tiêu của 

Chính phủ và Đoàn thanh niên về phòng, chống mại dâm. 

- Trang bị kiến thức và những kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền; tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền phòng, chống mại dâm cho cán bộ Đoàn cấp xã, thị trấn.  

8. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: 

 Tăng cường tổ chức và chỉ đạo Hội phụ nữ các xã, thị trấn, Chi hội phụ nữ ấp, 
khóm tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma 
túy sâu rộng trong cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân; gắn việc tuyên truyền 

phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma tuý với tuyên truyền, giáo dục vận động hỗ trợ 
phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, tuyên tuyền 

kiến thức nuôi con khỏe, dạy con ngoan, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản kế 
hoạch hóa gia đình… 

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, 

ma túy trên địa bàn thuộc quyền quản lý, xây dựng Kế hoạch công tác xây dựng xã, 
thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2022 và đăng ký xã, thị 

trấn không có ma túy, mại dâm gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
trước ngày 02/03/2022. 

- Phối hợp với Công an huyện trong công tác đấu tranh, rà soát tụ điểm kinh 
doanh, dịch vụ dễ lợi dụng để hoạt động mại dâm và sử dụng ma túy nhằm phát hiện 

và đấu tranh triệt để ngăn chặn kịp thời. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống ma tuý, 
mại dâm và cũng cố kiện toàn Đội liên ngành 178 xã, thị trấn.  

10. Chế độ báo cáo: 

- Hàng tháng, hàng quý Ban Chỉ đạo phòng chống, ma tuý, mại dâm của các 

xã, thị trấn tổ chức họp giao ban; định kỳ hàng quý, 6 tháng, báo cáo Ban chỉ đạo 
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liên ngành huyện trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 và báo cáo năm trước ngày 09 
tháng 11 năm 2022 (báo cáo gửi về Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội) để 

tổng hợp trình Ban Chỉ đạo huyện tổ chức họp thẩm định kết quả tự chấm điểm, 
phân loại của các xã, thị trấn để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét công 

nhận xã, thị trấn lành mạnh không có mại dâm, ma túy./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH; 
- TT. Huyện ủy (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NCTH. 

TRƯỞNG BAN 
 
 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Tăng Thị Thắm 
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