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   ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN BẮC BÌNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:  544 /BC-UBND                    Bắc Bình, ngày  29  tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn 

 ma tuý, mại dâm năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

  

  

 I. Kết quả thực hiện: 

 1. Tình hình thực hiện 5 nội dung công tác xây dựng xã, thị trấn lành 

mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019 theo Nghị quyết Liên tịch số 

01/2008/NQLT: 

1.1 Công tác chỉ đạo, triển khai: 

 - Hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành đăng ký xã, thị trấn lành mạnh không 

có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019 theo Nghị quyết Liên tịch số 01/2008/NQLT-

BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động 

Thương binh & Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao-Du lịch và Uỷ ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về qui định và hướng dẫn chỉ tiêu phân loại, đánh 

giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình thí điểm “Phòng ngừa mại dâm tại 

cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa giảm tác hại về phòng chống 

HIV trong phòng chống mại dâm” tại thị trấn Lương Sơn. 

- Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện về việc 

ban hành kế hoạch chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ 

trên địa bàn huyện Bắc Bình. 

- Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND huyện về triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

“Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp 

hành xong án phạt tù”, gắn với thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp 

hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn năm 2017 - 2022” năm 

2019. 

- Công văn số 1382/UBND-VX ngày 09/7/2019 của UBND huyện về việc 

phân khai kinh phí phòng, chống mại dâm năm 2019 (Theo Thông báo số 439/TB-

SLĐTBXH ngày 12/3/2019 của Sở Lao động-TB&XH). 

- Công văn số 1061/UBND-NC ngày 04/6/2019 của UBND huyện v/v tổ chức 

ra quân triển khai thực hiện tháng cao điểm phòng, chống ma túy. 

- Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện về tuyên 

truyền về phòng, chống ma túy qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du 

lịch trên địa bàn huyện. 
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- Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện về thực hiện 

dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” 

trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020. 

- Công văn số 2037/SLĐTBXH-BTTN ngày 01/10/2019 của Sở Lao động – 

TB&XH v/v kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai và hoạt động Đội công 

tác xã hội tình nguyện năm 2019. 

- Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND huyện về thực hiện 

dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên 

vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” trên địa bàn 

huyện Bắc Bình. 

- Kế hoạch số 71/KH-BCĐ ngày 17/4/2019 của Ban chỉ đạo huyện về phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và PCTP, TNXH về thực hiện chương trình 

phòng, chống mua bán người năm 2019. 

- Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 17/4/2019 của UBND huyện về triển khai 

thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán trở về năm 2019. 

- Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND huyện về triển khai 

thực hiện Bản ghi nhớ giữa Việt Nam – Anh về hợp tác phòng, chống mua bán 

người. 

- Quyết định số 6881/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND huyện v/v 

củng cố, kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện thị trấn Lương Sơn giai đoạn 

2016 – 2020. 

1.2. Công tác tuyên truyền, giáo dục:  

- Hầu hết các địa phương đã chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động bằng nhiều hình thức có hiệu quả. Một số địa phương đã lồng ghép công 

tác tuyên truyền phòng chống ma tuý, mại dâm vào công tác tuyên truyền mục tiêu 

“03 giảm”. 

- Các địa phương tuyên truyền bằng loa truyền thanh ở từng địa phương. Tổ 

chức tuyên truyền bằng cách lồng ghép trong các cuộc họp, hội thảo, sinh hoạt của 

địa phương, của Thôn, tổ Tự quản. Hình thức tuyên truyền phổ biến và có hiệu quả 

nhất vẫn là các cuộc hội thảo, sinh hoạt hội, nhóm của của địa phương. 

- Phòng Lao động-TB&XH đã phối hợp với các xã, thị trấn cấp phát hơn 

2.500 tờ rơi tuyên truyền về ma túy, mại dâm; phát 80 cuốn tài liệu phòng chống tệ 

nạn xã hội do Sở Lao động -TB&XH cung cấp và tài liệu, cẩm nang cho thành viên 

của Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, thị trấn để nâng cao kỹ năng tư vấn, 

tuyên truyền đến đối tượng ma tuý, mại dâm tại địa bàn; phối hợp Sở lao động-

TB&XH dựng 03 cụm Panô tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm tại 03 

xã, thị trấn là: Hải Ninh, Hồng Thái, Chợ Lầu. 

- Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện đã tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp 

luật về thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng tại địa phương để nâng cao 

hiệu quả công tác này. 
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- Huyện đoàn Bắc Bình phối hợp với xã đoàn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, 

tư vấn cho hơn 500 thanh niên tại nhiều địa phương tham gia tìm hiểu về tác hại của 

ma tuý, tránh xa ma tuý và tuyệt đối không sử dụng ma tuý khi bạn bè rủ rê. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức lồng ghép nội dung, tuyên truyền, tư 

vấn cho hơn 500 chị em hội viên tham dự về tác hại của việc sử dụng ma tuý và 

phòng tránh ma tuý đối với người thân trong gia đình, cộng đồng; Thực hiện tốt 

công tác giúp đỡ người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; vận động, giúp đỡ người 

cai nghiện ma tuý thành công hoà nhập cộng đồng tăng gia sản xuất bằng nhiều hình 

thức để tăng thu nhập trong cuộc sống hạn chế tái nghiện trở lại. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng mô hình thí điểm “kết hợp thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống 

mại dâm” tại thị trấn Lương Sơn. 

1.3. Công tác quản lý đối tượng: 

- Hiện nay số nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn, cà phê giải khát… trên địa bàn 

huyện đều tăng so với những năm trước đây. Cụ thể, số Khách sạn, nhà nghỉ: 28; Cơ 

sở lưu trú bình dân: 18; Cơ sở Karaoke: 18; Hớt tóc thanh nữ: 8. 

- Số lượng các tụ điểm nhà nghỉ, nhà trọ, cafe giải khát, hớt tóc có nghi vấn 

liên qua tệ nạn ma túy, mại dâm là 48 cơ sở…chủ yếu tập trung tại các địa bàn trọng 

điểm của huyện như: TT Chợ Lầu (16), Lương Sơn (11), các xã Phan Rí Thành (16), 

Sông Lũy (3), Hải Ninh (2). Trong đó số tụ điểm kinh doanh dịch vụ nghi vấn mại 

dâm là 9 điểm: Thị trấn Lương Sơn: 05 điểm nghi vấn; xã Phan Rí Thành: 2 điểm 

nghi vấn; Thị trấn Chợ Lầu: 2 điểm nghi vấn). 

- Về số lượng tiếp viên nghi vấn hoạt động mại dâm tại các địa điểm trên: Vẫn 

chưa xác định cụ thể, vì các đối tượng thường di chuyển địa bàn hoạt động, không 

đăng ký tạm trú tạm vắng. Có một số địa phương đã tiến hành kiểm tra, bắt buộc 

đăng ký tạm trú, đăng ký hợp đồng lao động, nhưng không hiệu quả. Vì khi đăng ký 

tạm trú lại chuyển đi địa phương khác mà không báo cáo với chính quyền địa 

phương nên số đối tượng nghi vấn hoạt động mại dâm khó xác định. 

- Số người nghiện ma túy hiện nay đang có hồ sơ quản lý là: 288 đối tượng 

nghiện ma túy (theo tổng hợp của Công an huyện), so với năm 2018 tăng 42 đối 

tượng (288/246); Phân tích cụ thể: về giới tính: nam là 285 người, nữ 03 người; về 

việc làm: có việc làm ổn định: 78 người, không có việc làm: 210 người; về độ tuổi: 

dưới 16 tuổi: 0, từ 16 tuổi - 30 tuổi là 246 người, trên 30 tuổi: 42 người). Tỷ lệ tái 

nghiện cao, trong đó chủ yếu là người ở độ tuổi thanh thiếu niên. Người nghiện ma 

túy gần đây chuyển sang sử dụng má túy đá ngày càng nhiều. Để có tiền mua ma túy 

sử dụng các đối tượng nghiện gây ra nhiều vụ trộm, cướp tài sản là ảnh hưởng đến 

tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 

Số người nghiện ma tuý cụ thể từng xã, thị trấn: xã Bình An: 04, Bình Tân: 

04, Chợ Lầu: 80, Hải Ninh: 28, Hoà Thắng: 04, Hồng Thái: 24, Lương Sơn : 36, 

Phan Hiệp: 01, Phan Lâm: 03, Phan Rí Thành: 44, Phan Sơn: 02, Sông Bình: 04, 

Sông Luỹ: 20, Phan Thanh: 01, Phan Điền: 04, Phan Hòa: 01, nhà tạm giữ: 28; có 

02 xã chưa phát hiện người nghiện ma tuý là xã Hồng Phong, Phan Tiến. Chưa phát 

hiện học sinh các trường học trên địa bàn huyện nghiện ma tuý. 
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-  Phân tích tình hình tệ nạn ma túy ở các xã, thị trấn: 

+ Số xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy: 02/18 xã, thị trấn (Hồng Phong, 

Phan Tiến). 

+ Số xã, thị trấn có tệ nạn ma túy là 16/18 xã, thị trấn (tăng 03 địa bàn so với 

năm 2018); Trong đó: có có 05 xã, thị trấn trọng điểm về ma túy là Chợ Lầu, Lương 

Sơn, Hải Ninh, Phan Rí Thành, Sông Lũy; xã Hồng Thái tệ nạn ma tuý có chiều 

hướng gia tăng. 

- Các địa phương có chiều hướng gia tăng tình hình thanh thiếu niên sử dụng 

ma túy là: Lương Sơn, Chợ Lầu; Phan Rí Thành, Hải Ninh, Hồng Thái và Sông Luỹ. 

- Tổng số đối tượng nghiện ma túy uống thuốc Methaldone tại Trung tâm y tế 

huyện Bắc Bình là 186 lượt người (Trong đó, nam: 181; nữ: 05). Cụ thể: Hải Ninh: 

40 đối tượng; Chợ Lầu: 60; Phan Rí Thành: 29; Lương Sơn: 15; Bình An: 02; Sông 

Lũy: 19; Phan Lâm: 04; Sông Bình: 03; Bình Tân: 04; Hồng Thái: 06; Phan Sơn: 01; 

Phan Hòa: 01. (Có nhiều trường hợp một đối tượng nghiện ma túy uống thuốc 

Methaldone nhiều đợt). 

- Trong năm 2019, đã đưa 53 người nghiện vào diện quản lý theo Nghị định 

số 111/NĐ-CP; tổ chức đưa 21 người nghiện vào Cơ sở bắt buộc điều trị cai nghiện 

ma túy theo Nghị định 221/NĐ-CP. 

1.4. Công tác triệt phá và xử lý vi phạm: 

1.4.1.Về tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. 

Hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trong năm qua trên địa bàn huyện 

Bắc Bình tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng sự dụng ma túy đá, nghiện 

ma túy, nghiện ma túy trong thiếu niên có chiều hướng gia tăng, hầu hết các địa bàn 

xã, thị trấn đếu có bóng dáng của ma túy. Phương thức thủ đoạn tội phạm ma túy tất 

tinh vi, xảo quyệt, đối phó khi bị phát hiện bắt giữ. Đã phối hợp gọi hỏi răn đe giáo 

dục người nghiện, người sử dụng, mở các đợt truy quét bắt giữ, giải tán, không để tụ 

tập hình thành tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gây ảnh hưởng an ninh 

trật tự. 

Trong năm 2019, Công an huyện Bắc Bình phối hợp với các xã, thị trấn đã 

triển khai các biện pháp phối hợp các lực lượng, xã, thị trấn bắt quả tang 19 vụ/24 

đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 43 gram cần sa; 23,6555 

gram heroin; 33,7527 gram ma túy đá, so với năm 2018 giảm 05 vụ (19/24); khởi tố 

19 vụ/24 đối tượng bị can về hành vi tàng trữa, mua bán trái phép chất ma túy.  

1.4.2. Về công tác triệt phá mại dâm: 

Hoạt động của tội phạm về mại dâm trong năm qua trên địa bàn huyện Bắc 

Bình được kiềm chế; tình trạng gái mại dâm đến sinh sống và hoạt động trên địa bàn 

theo kiểu lưu động, thời vụ khó kiểm soát, tập trung hoạt động tại các điểm cho thuê 

nghỉ trọ, kinh doanh dịch vụ karaoke trá hình… 

Đã chủ động rà soát các tụ điểm, xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng phối 

hợp cho các chủ cơ sở, hộ gia đình cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về 

“an toàn về an ninh trật tự”, “xã, thị trấn không có mại dâm, ma túy” 
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- Trong năm 2019, Công an huyện đã phát hiện, triệt phá 02 tụ điểm mua bán 

dâm, cụ thể: 

+ Vào ngày 20/01/2019 bắt quả tang 01 vụ mua bán dâm tại nhà nghỉ Ba Bảy 

thuộc KP Lương Nam, TT Lương Sơn. Đã khởi tố vụ án, khởi tố 01 bị can can tội 

“Chứa mại dâm” và xử phạt hành chính 02 đối tượng bán dâm với số tiền 

200.000đồng/đối tượng. 

+ Vào ngày 04/11/2019 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công 

an huyện kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thiên Bình thuộc thôn Bình Liêm, xã Phan 

Rí Thành, phát hiện 03 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Đã tiến hành lập biên bản và 

tiếp tục xác minh vụ việc. 

1.4.3. Các tổ 814 của xã, thị trấn phối hợp các ngành chức năng kiểm tra nhắc 

nhở các tụ điểm kinh doanh có “biểu hiện nhạy cảm”, chủ yếu vẫn là nhắc nhở về 

vấn đề đăng ký Hợp đồng lao động với tiếp viên là nữ.  

1.5. Công tác hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng: 

- Đã đưa 53 đối tượng nghiện ma tuý vào quản lý theo Nghị định 111/NĐ-CP, 

và đã xem xét đưa 21 đối tượng nghiện ma tuý vào cơ sở điều trị nghiện ma tuý bắt 

buộc theo Nghị định 221/NĐ-CP. 

- Năm 2019, đã tiếp nhận 03 người cai nghiện về địa phương. 

2. Kết quả phân loại, chấm điểm đánh giá mức chuyển hóa năm 2018 và 

chỉ tiêu đăng ký năm 2019 theo tiêu chí của NQLT 01: 

 - Kết quả chuyển hóa năm 2019, cụ thể:  

 + 02 xã duy trì mức (1a) 

 + 02 xã chuyển hóa mức (1b) 

 + 08 xã có mức chuyển hóa mạnh, mức độ 2. 

+ 06 xã, thị trấn có chuyển hóa, mức độ 3. 

 + Thống kê tình hình xã, thị trấn năm 2019: 

 * Tổng số xã, phường, thị trấn   :  18 

 - Số xã, thị trấn trọng điểm về ma túy  :  05 

 - Số xã, thị trấn trọng điểm về mại dâm :    0 

 - Số xã, thị trấn có tệ nạn ma túy  :  16 

 - Số xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy :  02 

- Số xã, thị trấn không có tệ nạn MT-MD :  02 

- Số xã, thị trấn có tệ nạn mại dâm  :  02 

+ Tổng số người nghiện ma tuý đến nay  : 288 người. 

- Về tình hình tội phạm mại dâm năm 2019 phát hiện 02 vụ, so với năm trước 

tăng 01 vụ (02/01 vụ). Hoạt động của tệ nạn mại dâm trên địa bàn có chiều hướng 

gia tăng, tập trung ở các địa bàn có nhiều quán karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ, tiệm hớt 

tóc máy lạnh, quán cà phê máy lạnh, đèn mờ… 

(Theo biểu HQ2-08 và Biểu 03 đính kèm) 
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3. Đăng ký xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại 

dâm năm 2019:  

Biểu đăng ký xây dựng mới BM01, Biểu đăng ký duy trì BM02 đính kèm. 

II. Kết quả hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã (Đội 

CTXHTN): 

Căn cứ tình hình thực tế địa bàn, huyện đã trình UBND Tỉnh quyết định phê 

duyệt thành lập 04 Đội Công tác xã hội tình nguyện tại các xã, thị trấn: Chợ Lầu, 

Lương Sơn, Hải Ninh và Phan Rí Thành tại Quyết định số: 1086/QĐ-UBND ngày 

15/4/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thành lập mạng lưới Đội công tác xã 

hội tình nguyện ở cấp xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020, 

gồm có 24 thành viên (06 thành viên/xã) với cơ cấu, thành phần bao gồm các cá 

nhân của tổ chức, đoàn thể địa phương, như: Đoàn Thanh niên, Công an xã, Hội 

Nông dân, Phụ nữ, Mặt trận, CTV xã hội, Đài Truyền thanh, cán bộ thôn, khu phố. 

 Trong năm, UBND huyện đã có quyết định củng cố Đội công tác xã hội tình 

nguyện của Thị trấn Lương Sơn. 

Về thuận lợi:  

- Đội Công tác xã hội tình nguyện là đội ngũ nòng cốt làm công tác phòng, 

chống tệ nạn xã hội ở địa phương, là cầu nối giữa các cấp chính quyền, đoàn thể với 

người nghiện và gia đình người nghiện, góp phần làm cho công tác phòng chống tệ 

nạn xã hội ngày càng hiệu quả. Đội Công tác xã hội tình nguyện luôn xác định công 

tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa là một nhiệm vụ cơ bản, đã tích cực 

chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, khu dân cư để tổ chức triển khai tuyên 

truyền đến quần chúng nhân nhân và trực tiếp đến các đối tượng người sau cai 

nghiện, người mại dâm, người bị nhiễm HIV bằng nhiều hình thức phong phú. 

- Với lợi thế thành viên là người địa phương, có uy tín, hòa đồng và thân thiện 

với đối tượng, Đội tình nguyện đã tổ chức nhiều cuộc tư vấn, tổ chức sinh hoạt 

nhóm, câu lạc bộ đồng đẳng. Đội CTXHTN là nhân tố tích cực trong việc giúp chính 

quyền cơ sở, lực lượng chức năng kiểm soát tệ nạn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là 

các tụ điểm, khu vực có yếu tố nguy cơ cao về tệ nạn ma túy, mại dâm, qua đó đã 

cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều thông tin có giá trị về tội phạm, tệ nạn xã 

hội, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật. Phối hợp với các hội, 

đoàn thể liên quan giúp đỡ người sau cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, người 

nhiễm HIV học nghề, tìm việc làm... Đội công tác xã hội tình nguyện được xem là 

một trong những giải pháp hiệu quả trong công tác tiếp cận, tuyên truyền, tư vấn, 

cảm hóa người nghiện ma túy tại cộng đồng. 

 Về khó khăn:   

- Một số địa phương chưa chú trọng, quan tâm đến việc củng cố kiện toàn tổ 

chức Đội, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đội. Sự phối hợp giữa Đội và các tổ chức 

đoàn thể thiếu chặt chẽ, đồng bộ, thiếu phương pháp các hình thức tuyên truyền, vận 

động còn đơn điệu, chưa đề ra kế hoạch hoạt động, chưa có tác động tích cực và 

hiệu quả đến đối tượng. 

http://baodansinh.vn/te-nan-c41/
http://baodansinh.vn/gia-dinh-c64/
http://baodansinh.vn/suc-khoe-cong-dong-c17/
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- Kỹ năng và phương pháp tiếp cận, tư vấn cho đối tượng còn nhiều hạn chế 

nên hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các thành viên Đội đa số là kiêm 

nhiệm, hoạt động không ổn định thường xuyên bị thay đổi, thiếu kỹ năng hoạt động, 

chưa trang bị nhiều về kiến thức xã hội, tâm lý, nên khi tiếp cận để cảm hóa, tư vấn, 

giáo dục vận động người nghiện ma túy còn lúng túng và kém hiệu quả. 

 - Các địa phương như xã Hải Ninh, thị trấn Lương Sơn địa bàn rộng; xã Phan 

Rí Thành là vùng giáp ranh thị trấn Phan Rí Cửa nên tình hình ma túy ngày càng 

phức tạp, khó khăn trong việc quản lý và nắm bắt tình hình đối tượng. 

- Kết quả đạt được: 

+ Mặt được: Nhìn chung việc củng cố Đội công tác xã hội tình nguyện được 

cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể có quan tâm triển khai thực hiện.  

 - Đầu năm, căn cứ Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; chương trình, kế hoạch 

của UBND, các Đội tình nguyện đều có xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm giúp đội 

viên nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, phổ biến các chủ trương, chính sách 

mới liên quan đến hoạt động của Đội, tình hình các đối tượng và địa bàn mà từng 

thành viên được phân công, phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp (Hội cựu 

chiến binh, Phụ nữ, Đoàn thanh niên) triển khai công tác xây dựng xã, thị trấn không 

có tệ nạn ma túy, mại dâm theo Nghị quyết liên tịch 01/2008/NQLT. 

- Đội chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động. Theo dõi nắm bắt 

tình hình, cung cấp cho lực lượng chức năng thông tin về ma túy, mại dâm; phối hợp 

với các ban, ngành chức năng tổ chức nhieu đợt tuyên truyền về phòng, chống ma 

túy, mại dâm, HIV/AIDS; thăm hỏi, động viên, tư vấn tại nhà cho người nghiện ma 

túy; tư vấn cho người nghiện hòa nhập cộng đồng và gia đình họ vay vốn sản xuất, 

kinh doanh;  

- Các Đội CTXHTN có xây dựng kế hoạch hoạt động, lập dự toán đề nghị hỗ 

trợ chế độ hàng tháng cho các thành viên Đội theo Quyết định số 56/2013/QĐ-

UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận. Các địa phương thực hiện tốt 

chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội CTXHTN (Đội trưởng 0,6 lần mức lương 

cơ sở; Đội phó: 0,5 lần mức lương cơ sở; đội viên 0,4 lần mức lương cơ sở, mua bảo 

hiểm y tế, trang bị đồng phục). 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức 

của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Đội CTXHTN đã 

góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn, phòng ngừa phát sinh 

mới tệ nạn xã hội trên địa bàn, ổn định tình hình an ninh trật tự; tổ chức tư vấn, cảm 

hóa, giáo dục giúp đỡ người mại dâm, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, 

giúp họ có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, kìm chế sự gia tăng tệ nạn ma túy, 

mại dâm, không có phát sinh các tụ điểm mới về ma túy, mại dâm. 

+ Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân: 

Một số cấp ủy Đảng, chính quyền xã, thị trấn chưa thật sự chú trọng, quan 

tâm đến việc củng cố, kiện toàn tổ chức Đội, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của 

Đội công tác xã hội tình nguyện. Sự phối hợp giữa Đội và các ngành, các tổ chức 

đoàn thể thiếu chặt chẽ, đồng bộ, thiếu phương pháp phối hợp các hình thức tuyên 
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truyền, vận động của Đội còn đơn điệu, chưa đề ra kế hoạch hoạt động, chưa có tác 

động tích cực và hiệu quả đến đối tượng 

Việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chưa được thường xuyên; việc 

lập dự toán kinh phí và chi cho hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện chưa thực 

hiện tốt. 

 Công tác phối hợp của các thành viên chưa thường xuyên liên tục, lúng túng 

trong hoạt động và các mô hình thực tiễn; việc sinh hoạt tuyên truyền giáo dục nâng 

cao ý thức phòng chống ma túy, mại dâm trong nhân dân chưa được duy trì.  

- Các thành viên của Đội đa số kiêm nhiệm, hoạt động không ổn định thường 

xuyên bị thay đổi, chưa được trang bị nhiều về kiến thức, tâm lý…nên khi tiếp cận 

để cảm hóa, tư vấn, giáo dục vận động người nghiện ma túy còn nhiều lúng túng và 

kém hiệu quả; chưa phát huy uy tín, kỹ năng tiếp cận người nghiện và gia đình 

người nghiện ma túy để tìm hiểu việc sử dụng ma túy (thời gian, loại ma túy sử 

dụng, các biện  pháp, hình thức điều trị, cai nghiện…); điều kiện, hoàn cảnh gia 

đình; nguyện vọng về cai nghiện; thông tin, tư vấn về bản chất nguy cơ, tác hại của 

việc nghiện ma tuý; về sự cần thiết cai nghiện, quy trình cai nghiện và phác đồ điều 

trị nghiện, hình thức cai nghiện trên địa bàn và những tấm gương cai nghiện thành 

công… 

Chưa tăng cường kết nối với chính quyền, tổ chức đoàn thể, cơ sở sản xuất 

trên địa bàn, nắm hoàn cảnh, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống (sức khỏe, gia 

đình, con cái, nghề nghiệp, việc làm, thu nhập) của người nghiện ma túy. 

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội và các ngành chức năng của huyện 

chưa thực hiện tốt việc phối hợp với các xã, thị trấn có Đội tình nguyện xã hội trong 

việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoạt động của Đội; Việc báo cáo tình hình và 

kết quả hoạt động của Đội CTXHTN cấp xã về huyện chưa thường xuyên, kịp thời 

nên khó khăn trong việc tham mưu, chỉ đạo của huyện. 

III. Đánh giá chung: 

1. Ưu điểm:  

- Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống tệ nạn ma 

túy, mại dâm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Các ngành, đoàn thể 

có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ cùng với sự tham gia hưởng ứng tích cực của quần 

chúng nhân dân tạo dư luận lên án mạnh mẽ tệ nạn ma túy, mại dâm, góp phần xây 

dựng xã, thị trấn ngày càng lành mạnh, văn minh. 

- Thực hiện công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh kết hợp triển khai 

chương trình hành động phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện, do đó 

tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm có chiều hướng giảm dần ở một số địa phương. 

Thông qua những đợt tuyên truyền giáo dục pháp luật, quản lý địa bàn, xử lý vi 

phạm, giúp đỡ đối tượng nghiện ma túy, mại dâm đã góp phần nâng cao ý thức 

phòng, chống tệ nạn xã hội trong đại bộ phận nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. Một số kinh nghiệm: 

- Công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh và bài trừ tệ nạn ma tuý, mại dâm 

trên địa bàn là nhiệm vụ chung của Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân; cấp uỷ 
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đảng, chính quyền các cấp nhận thức đầy đủ và quan tâm chỉ đạo công tác phòng, 

chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và xây dựng xã, thị trấn lành mạnh, nhất là xây dựng 

kế hoạch, chương trình hành động và phân công trách nhiệm cho từng ngành, đoàn 

thể, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên khen thưởng kịp thời và 

xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm trong lĩnh vực này. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, quản lý chặt chẽ địa 

bàn; điển hình nhân rộng mô hình xã, thị trấn lành mạnh; thực hiện tốt công tác xoá 

đói giảm nghèo, hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho các đối tượng ma tuý, mại dâm ổn định 

cuộc sống, hạn chế tái nghiện, tái phạm khi tái hoà nhập cộng đồng, tăng dần số xã, 

thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm trên địa bàn. 

3. Những khó khăn, hạn chế: 

           Tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp: 

 - Sự phối hợp chỉ đạo của các cấp, các ngành chưa được đồng bộ, chưa được 

duy trì thường xuyên. Hầu hết các xã, thị trấn vẫn chưa có cán bộ chuyên trách tệ 

nạn xã hội nên công tác triển khai, báo cáo giữa các cấp chưa được thông suốt. Việc 

thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên còn chậm và thiếu nghiêm túc. 

- Việc nắm bắt các tụ điểm có nghi vấn tệ nạn ma túy, mại dâm chưa được cụ 

thể, vấn đề phân loại đối tượng, xác định thông tin đối tượng chưa cập nhật kịp thời, 

đầy đủ; công tác quản lý đối tượng chưa được chặt chẽ. Công tác kiểm tra truy quét 

tại các xã, thị trấn chưa được thực hiện thường xuyên. Việc nắm bắt tình hình chưa 

kịp thời, chưa quản lý chặt địa bàn. 

 - Các đối tượng mại dâm và ma túy khi đưa vào diện nghi vấn thì chưa có 

biện pháp tích cực xác định cụ thể loại bỏ diện nghi vấn hay đưa vào diện quản lý hồ 

sơ. 

 - Trong năm 2019, tình hình mại dâm trên địa bàn huyện vẫn diễn ra với xu 

hướng ngày càng gia tăng, hoạt động hết sức tinh vi và khó phát hiện. Tình hình ma 

tuý có chiều hướng phát triển mạnh tại các xã, thị trấn: Chợ Lầu, Phan Rí Thành, 

Hải Ninh, Hồng Thái, Sông Luỹ. 

 - Đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện có tổ chức hoạt động nhưng chưa 

đi vào chiều sâu, chưa có kế hoạch phối hợp cùng các ban ngành chức năng của địa 

phương trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, ma tuý tại địa phương. Đối với 

UBND các xã, thị trấn thì sự quan tâm đối với các thành viên của Đội CTXHTN là 

chưa cao, chưa có sự hỗ trợ thiết thực hiệu quả và kịp thời để các thành viên của đội 

CTXHTN có kế hoạch hoạt động lâu dài hơn. 

4. Nguyên nhân tồn tại: 

 - Bộ máy làm công tác chống tệ nạn mại dâm, ma tuý tại cơ sở chưa được 

kiện toàn. Việc thay đổi nhân sự, không có chế độ phụ cấp hàng tháng của cán bộ 

chuyên trách tệ nạn xã hội đã làm cho công việc chưa được thông suốt và liên tục. 

 - Các cấp lãnh đạo tại cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến tình hình 

mại dâm, ma tuý tại địa phương. Sự phối hợp giữa các ban, ngành liên quan tại địa 

phương chưa đồng bộ, chặt chẽ. 
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 - Một số địa phương có địa bàn quản lý rộng, trải dài phức tạp, gây khó khăn 

cho công tác nắm bắt địa bàn và công tác quản lý. 

 - Việc hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động phòng, chống tệ nạn ma 

túy, mại dâm ở các cấp vẫn còn hạn chế. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019: 

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Liên tịch số 

01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28/8/2008 

của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao-Du lịch 

và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về qui định và hướng dẫn chỉ 

tiêu phân loại, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại 

dâm.  

2. Tiếp tục triển khai các Kế hoạch dài hạn: 

- Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 02/8/2016 của UBND huyện về kế hoạch 

phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016-2020. 

- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 26/01/2018 của UBND huyện về Kế hoạch 

triển khai thực hiện Đề án “ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ 

người người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án 

phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2017-2020” 

- Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 01/12/2016 của UBND huyện Về tăng 

cường hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc về phòng, chống mua bán người giai 

đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Bắc Bình. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình thí điểm “Phòng ngừa mại dâm tại 

cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa giảm tác hại về phòng chống 

HIV trong phòng chống mại dâm” tại thị trấn Lương Sơn. 

4. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 

30/12/2013 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 

12/6/2014 của Bộ Lao động - TB&XH ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị thi 

hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; đồng thời, vận động hộ gia đình thực hiện có người nhiện ma túy thực hiện 

các biện pháp giúp đỡ tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. 

5. UBND các xã, thị trấn cần tham mưu Cấp uỷ có nghị quyết chuyên đề về 

phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, từ đó xây dựng kế hoạt hoạt động cụ thể cho 

các ngành, đoàn thể của địa phương trong năm 2020. 

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, 

mại dâm trên địa bàn huyện; cần tập trung triển khai thực hiện có kết quả tại 06 xã, 

thị trấn có tệ nạn mại dâm, tệ nạn ma tuý (Hải Ninh, Chợ Lầu, Lương Sơn, Phan Rí 

Thành, Hồng Thái, Sông Lũy) và các khu vực lân cận có nguy cơ phát sinh có tệ nạn 

mại dâm, ma tuý cao; đồng thời UBND các xã Sông Luỹ, Hồng Thái cần quyết liệt 

hơn nữa trong vấn đề quản lý, xử lý các đối tượng mại dâm, ma tuý trên địa bàn. 

Kiểm tra và ngăn ngừa tệ nạn mại dâm, ma túy lây lan qua các địa phương khác trên 
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địa bàn Huyện. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các đối tượng tái 

hoà nhập cộng đồng và các đối tượng đang quản lý tại địa phương. 

7. Hướng dẫn các xã, thị trấn báo cáo công tác xây dựng xã, thị trấn lành 

mạnh không có tệ nạn mại dâm ma túy năm 2020 theo nghị quyết liên tịch 01/2008; 

UBND các xã, thị trấn: Lương Sơn; Chợ Lầu, Phan Rí Thành và Hải Ninh chỉ đạo, 

điều hành, thường xuyên củng cố kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện đi vào 

hoạt động có hiệu quả theo quy chế ban hành ngày càng có hiệu quả và thực hiện tốt 

việc chi chế độ hỗ trợ cho thành viên theo quy định của UBND tỉnh Bình Thuận. 

8. Thường xuyên kiểm tra các tụ điểm kinh doanh các dịch vụ có biểu hiện 

nghi vấn không lành mạnh. Không để tồn tại các tụ điểm hút chích trên địa bàn. Tổ 

chức cho các cơ sở, đối tượng học tập và làm cam kết không vi phạm tệ nạn mại 

dâm, ma túy. Phối hợp các cơ quan chức năng (Đội 814 huyện, xã, thị trấn) thường 

xuyên kiểm tra theo kế hoạch định kỳ và đột xuất. 

V. Đề xuất và kiến nghị: 

- Đề nghị đơn giản hóa các biểu mẫu để chấm điểm, đánh giá xã xây dựng xã, 

thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm cho cấp xã theo Nghị quyết 

Liên tịch số 01/2008/NQLT.  

- Hàng năm đều tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác tệ nạn xã hội cấp 

huyện, xã và tập huấn riêng cho tất cả thành viên của Đội CTXHTN cấp xã để trang 

bị những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho thành viên và các văn bản chỉ đạo cụ thể 

về hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện, công tác lập kế hoạch, dự toán 

kinh phí chi hoạt động. 

- Đề nghị Tỉnh xem xét cấp bổ sung thêm kinh phí cho huyện hỗ trợ cấp xã, 

thị trấn để chi hoạt động duy trì xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, vì 

hiện nay mức hỗ trợ tương đối thấp 10.000.000 đồng/huyện./. 

 

 
Nơi nhận: 

CHỦ TỊCH 

 

- Sở Lao động-TB&XH (b/cáo);   

- TT/HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT.UBND huyện (Đ/c Trần Thanh Toàn); 

- Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; 

- Ban tuyên giáo, Ban dân vận; 

- Các CQ, BN huyện;  

- Các đơn vị: Công an huyện, Trung tâm y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Đội công tác XHTN;    

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Long 
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