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+ Tổ chức dạy nghề cho 70% số người nghiện ma túy ñược ñưa vào cai nghiện
tại Trung tâm.
II. CÁC GIẢI
GIẢI PHÁP CHÍNH
1. Tăng cường
cường sự lãnh
lãnh ñạo của các cấp ủy ðảng và
và chính quyền
quyền về công tác cai
nghiện
nghiện phục hồi
Các cấp ủy ñảng, chính quyền ñưa công tác cai nghiện ma túy vào Nghị quyết,
ñường lối phát triển kinh tế xã hội ñịa phương; lãnh ñạo, chỉ ñạo, huy ñộng chính
quyền, tổ chức xã hội, cộng ñồng, gia ñình tích cực tham gia vào công tác cai nghiện,
phục hồi; quy ñịnh rõ trách nhiệm của cấp ủy ñảng, Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân
dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, trường học, các tổ chức ñoàn thể trong
công tác cai nghiện ma túy, từng bước ngăn chặn sự lây lan phát triển tệ nạn ma túy
trên ñịa bàn tỉnh.
2. ðẩy
ðẩy mạnh công tác tuyên
tuyên truyền,
truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho ngư
người
nghiện
nghiện ma túy, gia
gia ñình,
ñình, cộng
cộng ñồng và
và xã hội
hội
2.1. ðẩy mạnh các hoạt ñộng tuyên truyền, giáo dục sâu rộng với các hình thức
và nội dung phù hợp với ñặc ñiểm về văn hóa, phong tục tập quán ở từng ñịa phương,
từng ñối tượng. Nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ tập trung vào bản chất ñặc
trưng của tệ nạn ma túy, tác hại của nghiện ma túy; hình thức và biện pháp cai
nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong
công tác cai nghiện ma túy.
2.2. Tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền giáo dục tại cơ sở tập trung và cộng
ñồng, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng ñịa phương, ñối tượng
nghiện ma túy, tập trung vào các hoạt ñộng sau:
- Tại Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội tuyên truyền về tác hại của tệ nạn
ma túy dẫn tới nhiễm HIV/AIDS và các bệnh xã hội khác; giáo dục về pháp luật, nội
quy, quy chế cai nghiện tại trung tâm, trách nhiệm của gia ñình, bản thân người
nghiện ma túy và các chế ñộ, chính sách về cai nghiện, những gương ñiển hình người
nghiện ma túy cai nghiện thành công.
- Tại cộng ñồng, tuyên truyền những mô hình cai nghiện có hiệu quả, những
ñiển hình, những kinh nghiệm hay của cá nhân, tập thể, gia ñình cụ thể, thiết thực,
ñặc biệt tập trung vào những ñối tượng có nguy cơ cao như gái bán dâm, thanh niên
chưa có việc làm, trẻ lang thang, lao ñộng từ nông thôn ra thành thị; củng cố nâng cao
chất lượng tuyên truyền phòng chống ma túy ở xã, phường, thị trấn, thôn bản, khu
dân cư.

