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- Quản lý chặt chẽ ñịa bàn, không ñể phát sinh người nghiện mới, từng bước
làm giảm số người nghiện và ñịa bàn có người nghiện.
- Xây dựng các mô hình cai nghiện tại gia ñình, cộng ñồng phù hợp với ñiều
kiện kinh tế, phong tục, tập quán của ñịa phương.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt ñộng tuyên truyền, giáo dục
nâng cao nhận thức cho người nghiện ma túy, gia ñình, cộng ñồng và xã hội, ñặc biệt
là ở xã, phường, thôn, khối phố; nâng cao chất lượng công tác thu thập xử lý thông
tin, báo cáo ở ñịa phương.
5.4. Hướng dẫn, chỉ ñạo UBND cấp xã, phường, thị trấn tạo ñiều kiện cho người
ñã chấp hành xong quyết ñịnh ñưa vào cơ sở chữa bệnh tìm việc làm, tái hòa nhập
cộng ñồng.
5.5. Tăng cường công tác chỉ ñạo, kiểm tra các hoạt ñộng cai nghiện phục hồi
theo kế hoạch ñược phê duyệt. ðịnh kỳ hàng quý, năm ñánh giá tình hình thực hiện
chương trình, kế hoạch mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiện phục hồi báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh (thông qua Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội) ñể tổng hợp báo cáo Uỷ
ban nhân dân tỉnh.
V. KINH PHÍ VÀ THỜI
THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Kinh
Kinh phí
Kinh phí cai nghiện, phục hồi ñược bố trí trong Chương trình phòng chống ma
túy của sự nghiệp ñảm bảo xã hội hàng năm của tỉnh. UBND các huyện, thành phố
cân ñối, bố trí kinh phí từ ngân sách của ñịa phương; huy ñộng các nguồn tài trợ hợp
pháp ñể phục vụ cho công tác cai nghiện tại cộng ñồng.
2. Thời
Thời gian
Trong quí 4 năm 2006, các Sở, Ban ngành, Hội ñoàn thể tỉnh và UBND các
huyện, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch cai nghiện giai ñoạn 2006 - 2010; ñồng
thời xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy phù hợp với tình hình tệ nạn ma túy ở ñịa
phương, ñơn vị.
ðịnh kỳ hàng quí, 6 tháng và hàng năm, các Sở, Ban ngành và UBND các
huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cai nghiện cho
UBND tỉnh (thông qua Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội) ñể tổng hợp báo cáo./.
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