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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”  

 tại Bệnh viện Mắt năm 2020 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-SYT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Sở Y tế về 

việc thực hiện về việc triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 

2020;  

 Bệnh viện Mắt xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động 

phòng, chống ma túy” tại bệnh viện Mắt năm 2020 cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU  

- Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân 

phòng, chống ma túy” và “Ngày thế giới phòng, chống ma túy - 26/6” với chủ đề 

“Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, hãy hành động vì cộng đồng 

không ma túy”. 

- Đảm bảo thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn 

bản chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của Đảng, Nhà 

nước đến toàn thể CBVCLĐ trong bệnh viện.  

2. Yêu cầu 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp 

lãnh đạo, của cán bộ viên chức trong bệnh viện; vai trò nòng cốt, xung kích của 

các lực lượng tự vệ cơ quan và Ban thanh tra nhân dân tại đơn vị trong việc giữ 

vững an ninh trật tự, phòng, chống các loại tội phạm. 

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát thường xuyên, kịp thời của các cấp 

ủy đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, đề cao vai trò 

phối hợp hành động của các đoàn thể quần chúng, phát huy dân chủ, tạo sự đoàn 

kết nhất trí cao trong toàn bệnh viện về công tác phòng, chống ma túy. 

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức tham 

gia phòng chống ma túy và xây dựng cơ quan, đơn vị không có người nghiện 

ma túy và tội phạm ma túy 

- Tuyên truyền mạnh mẽ tác hại của việc sử dụng ma túy nhất là các chất 

ma túy tổng hợp, nguy cơ lây truyền HIV/AIDS qua đường tiêm chích ma túy. Đổi 

mới nội dung và hình thức tuyên truyền phòng chống ma túy nhằm nâng cao nhận 

thức, hiểu biết sâu về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và toàn xã hội. 

- Hướng dẫn mọi người cách phòng, tránh và phát hiện người nghiện, người 

phạm tội về ma túy, cụ thể: 
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+ Tập hợp một số văn bản quy phạm pháp luật Trung ương và địa phương 

có liên quan trực tiếp tới công tác phòng, chống ma túy tuyên truyền tới toàn thể 

CBVCLĐ thông qua tập huấn và đăng trên trang thông tin điện tử của bệnh viện. 

+ Thực hiện các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, 

chống HIV/AIDS thông qua việc đăng các tác phẩm báo chí, văn bản quy phạm 

pháp luật của Trung ương và địa phương trên phương tiện loa phát thanh của bệnh 

viện, thực hiện nội dung giải đáp những vấn đề liên quan đến công tác đấu tranh, 

phòng chống ma túy trên trang thông tin điện tử của bệnh viện. 

2. Công tác quản lý chất gây nghiện và tiền chất 

Công tác quản lý việc phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, tiền chất dùng 

làm thuốc trong y tế là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tội phạm do đó cần được 

đặc biệt chú trọng. Khoa Dược-VTYTTB, XN,CNK tổ chức quản lý chặt chẽ việc 

sử dụng thuốc gây nghiện theo đúng quy chế do Bộ Y tế ban hành. Phòng KHTH-

CĐT và Ban Thanh tra nhân dân có kế hoạch thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn 

chỉnh kịp thời các sai phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác 

quản lý, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất dùng làm 

thuốc trong y tế. 

 III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Trước và trong “Tháng hành động” 

- Các khoa Phối hợp với Khoa Dược-VTYTTB, XN,CNK kiểm tra việc 

quản lý, phân phối, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, hướng thần và tiền chất 

dùng làm thuốc. 

 - Phòng ĐD-QLCL-CNTT có trách nhiệm treo băng rôn khẩu hiệu tại đơn 

vị  “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Thế giới và ngày toàn dân 

phòng, chống ma túy 26/6”. Đồng thời tăng cường truyền thông giáo dục về 

phòng, chống ma túy trên trang thông tin điện tử của bệnh viện 

- Phụ trách các khoa phòng tăng cường công tác thông tin tới tất cả cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động. 

- Phòng KHTH-CĐT phối hợp với Khoa Dược-VTYTTB, XN,CNK tăng 

cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định theo Thông tư số 

20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của 

Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

2. Sau “Tháng hành động” 

- Tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, 

chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS; duy trì công tác kiểm tra, quản lý, sử 

dụng, phân phối các loại thuốc gây nghiện, hướng thần và tiền chất dùng làm 

thuốc tại các khoa, phòng. 

- Ban chỉ đạo phòng ngừa tội phạm; phòng, chống ma túy tiếp tục tham 

mưu cho Ban giám đốc trong công tác phòng ngừa tội phạm; phòng, chống ma 

túy; tổ chức tổng kết báo cáo theo quy định của cơ quan cấp trên.  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng TC-HC-TC chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai kế 

hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, 

chống tội phạm trong toàn bệnh viện; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 

và đột xuất theo quy định.  

2. Phòng ĐD-QLCL-CNTT có trách nhiệm truyền thông giáo dục về 

phòng, chống ma túy trên trang thông tin điện tử của bệnh viện. 

3. Phòng KHTH-CĐT và Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng chống 

ma túy; phòng, chống mua bán người tại bệnh viện có kế hoạch thường xuyên tổ 

chức, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm trong công tác quản lý, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất dùng làm thuốc trong y tế.  

4. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng, chống 

mua bán người tại bệnh viện có trách nhiệm phối hợp với Ban thanh tra nhân dân 

tiến hành các hoạt động kiểm tra việc triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết 

09/NQ-CP và công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy tại các khoa, 

phòng . 

5. Phụ trách các khoa, phòng có trách nhiệm phổ biến kế hoạch này đến 

từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong khoa phòng để thực 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy;  

- Ban thanh tra nhân dân; (thực hiện); 

- Các khoa phòng;  

- Lưu VT, 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Triết 
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