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KẾ HOẠCH 

Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về 

tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; Kế hoạch 

số 234/KH-BCA-CPCMT ngày 29/5/2021 của Bộ Công an về thực hiện Tháng hành 

động phòng, chống ma túy năm 2021 với Chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, 

hạnh phúc của mọi nhà – Hãy tránh xa ma túy”;  UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo 

thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày toàn dân phòng, chống 

ma túy và Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực 

nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong công 

tác phòng, chống ma túy. 

2. Làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma 

túy, tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công 

tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy theo hướng giảm dần cai nghiện bắt 

buộc, tăng dần cai nghiện, điều trị nghiện tự nguyện. 

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma 

túy (Tháng 6)”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, 

chống ma túy (26/6)”, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô 

trương hình thức. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức tuyên truyền đến từng địa bàn, cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp, 

trường học, các tầng lớp nhân dân, trong đó tập trung tuyên truyền các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma tuý, những tác 

hại, hậu quả của ma túy gây ra.  

2. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn 

không tệ nạn ma tuý”; triển khai, thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”; Kế hoạch thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2016 – 2021; tham mưu cho cấp 

ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, tổ chức cai nghiện tại cộng 

đồng. Trong đó có việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

Methadone; đẩy mạnh công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn đối với nghười nghiện ma tuý theo quy định của pháp luật; lập hồ 
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sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy xã, 

phường, thị trấn để phòng ngừa tội phạm, trong sạch địa bàn. 

3. Tổ chức các hoạt động như mít tinh, ra quân biểu dương lực lượng, kết 

hợp với các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống truyền thông tại cộng đồng nhằm 

tạo phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, đoàn kết, xây dựng xã, 

phường, thị trấn không có ma tuý.  

Các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng tuyên truyền, đưa tin, bài, 

ảnh, phóng sự về các hoạt động phòng, chống ma tuý, nhất là tính nguy hại của ma 

tuý tổng hợp, ma tuý “đá”; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt trong đấu tranh 

phòng chống tội phạm ma tuý, cai nghiện, xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý. Tập 

trung hoạt động tuyên truyền vào các địa bàn trọng điểm về sử dụng và mua bán 

chất ma tuý, khu vực tiềm ẩn nguy cơ sản xuất ma tuý tổng hợp, khu vực trồng cây 

thuốc phiện và cây có chứa chất ma túy. Chú trọng các đối tượng được tuyên 

truyền là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động phổ thông và các đối 

tượng có nguy cơ cao.  

4. Lực lượng chức năng tiến hành mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại 

tội phạm về ma tuý, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, triệt xoá các 

đường dây mua bán ma tuý, các tụ điểm, điểm phức tạp về ma tuý. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công an tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh) 

- Chủ động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy; tập trung đấu 

tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy; các điểm, tụ điểm tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy, phòng ngừa không để hình thành tụ điểm, 

điểm phức tạp, gây bức xúc dư luận; phát hiện, triệt xóa kịp thời tình trạng 

trồng cây có chứa chất ma túy; tập trung xác minh, bắt giữ các đối tượng truy nã, 

trốn thi hành án về ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có 

điều kiện về an ninh trật tự như: Khách sạn, vũ trường, quán bar, karaoke... để 

phòng ngừa, phát hiện các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. 

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan và các sở ngành liên 

quan trong triển khai, thực hiện Đề án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy 

và kiểm soát tiền chất ma túy”; kịp thời đề xuất, bổ sung các chất ma túy, tiền chất 

mới vào danh mục quản lý.  

- Phối hợp với các ngành tăng cường công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với nghười nghiện ma tuý theo quy định của 

pháp luật. 

- Rà soát, thống kê người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; 

quản lý chặt chẽ, không để không để người nghiện, người sử dụng ma túy vi phạm 

pháp luật, nhất là các đối tượng bị ảo giác, loạn thần do sử dụng ma túy. Phối hợp 

lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại gia 

đình và cộng đồng để làm tốt công tác phòng ngừa, giảm tội phạm. 

- Duy trì thực hiện hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chống 
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ma túy qua biên giới (BLO).   

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực 

phụ trách tổ chức tốt công tác nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, biện pháp 

nghiệp vụ, chủ động nắm chắc hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy. Thực hiện 

tốt công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, trên tuyến biên giới và tình hình địa bàn; 

kịp thời phát hiện đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy ở khu vực biên 

giới; phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai; phối hợp duy trì thực hiện các hoạt động của Văn phòng liên lạc 

phòng, chống ma túy qua biên giới (BLO). 

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai, thực hiện hiệu quả Đề 

án “Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới”. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Đề án “Tăng 

cường và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện”; chỉ đạo các Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, 

chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6)”; phối hợp các cơ 

quan chức năng lập hồ sơ đưa người nghiện vào các Trung tâm Giáo dục Lao động 

và Xã hội và cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.  

- Tiếp tục đổi mới công tác cai nghiện, chuyển đổi, đa dạng hóa, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả các cơ sở cai nghiện, điều trị nghiện ma túy theo hướng 

giảm dần cai nghiện bắt buộc, tăng dần cai nghiện, điều trị nghiện tự nguyện, 

điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. 

- Tham mưu UBND tỉnh để mở rộng quy mô các Trung tâm Giáo dục Lao 

động và Xã hội đáp ứng trong tình hình hiện nay. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo 

Lào Cai; Đài PTTH tỉnh  

- Phối hợp triển khai, thực hiện Đề án “Thông tin, tuyên truyền, giáo dục 

phòng chống ma túy”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, các chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước và kết quả công tác đấu 

tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân; Tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền sâu rộng về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của 

các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...), cần sa và các chất hướng 

thần mới để nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên, học 

sinh, sinh niên, công nhân, lái xe... 

- Tăng thời lượng phát sóng và số lượng các bài viết ấn phẩm truyền thông 

về phòng, chống ma túy; đồng thời biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc, các gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống ma túy, cũng 

như phản ánh những khó khăn, bất cập trong công tác này. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy lồng ghép với 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; triển lãm tranh cổ động; tọa đàm, tập 

huấn, nói chuyện chuyên đề; thi tìm hiểu về đề tài phòng, chống ma túy; đồng thời 
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tổ chức các hoạt động nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia 

hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống 

ma túy và Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy. 

- Phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tăng cường công tác quản lý 

các dịch vụ kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn ma túy, dễ bị lợi dụng hoạt động trái 

phép ma túy tổng hợp như vũ trường, quán ba, karaoke, khách sạn, nhà hàng, nơi 

vui chơi giải trí… 

5. Sở Y tế: Phối hợp với các lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị 

trường... tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý việc sử dụng thuốc tân dược gây 

nghiện, thuốc hướng thần, các loại tiền chất dùng trong y học tại các bệnh viện, cơ 

sở y tế, các nhà thuốc; bố trí cán bộ chuyên môn và các trang thiết bị y tế thiết yếu 

cho các Cơ sở cai nghiện; đẩy mạnh công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng Methadone, nâng số người nghiện được tiếp cận điều trị bằng 

hình thức này. 

6. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với lực lượng Hải Quan, Công an 

tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh 

doanh có liên quan đến tiền chất ma tuý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp 

mua bán, sử dụng các loại tiền chất không đúng qui định, ngăn chặn kịp thời các 

hành vi sử dụng tiền chất vào sản xuất trái phép chất ma tuý. 

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử 

dụng khí N2O và các hóa chất tương tự để hạn chế tình trạng nghiện sử dụng gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. 

7. Cục Hải quan Lào Cai: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các 

ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu thuộc các 

tuyến, chú ý lĩnh vực xuất nhập khẩu tân dược thuốc thú y, hóa chất, tiền chất. 

Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên 

quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng và các sở ngành liên quan 

trong triển khai, thực hiện Đề án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và 

kiểm soát tiền chất ma túy”. 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy 

mạnh công tác phòng, chống ma túy trong trường học, kiên quyết không để xâm 

nhập và lây lan tình trạng nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên; Tổ chức các 

hoạt động giao lưu, tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống ma túy 

cho học sinh; tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; 

Ngày toàn dân phòng, chống ma túy và Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy; đồng 

thời hướng dẫn các em tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh với các tệ nạn ma túy 

tại các địa bàn dân cư, học đường. 

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính  

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh quyết định giao dự toán 

chi ngân sách cho Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố phục vụ công tác phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật.  
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- Tham mưu UBND tỉnh cân đối, đảm bảo các nguồn kinh phí phục vụ kịp 

thời nhiệm vụ đột xuất hoặc theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh phục vụ công tác 

phòng chống ma túy (PCMT) trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành đảm bảo kinh phí thực hiện 

các nhiệm vụ phòng chống ma túy năm 2021. Hướng dẫn các sở, ngành liên quan 

thực hiện cơ chế quản lý tài chính trong công tác PCMT; kiểm tra phát hiện những 

khó khăn, vướng mắc trong sử dụng kinh phí PCMT đề xuất cấp có thẩm quyền 

sửa đổi bổ sung. 

10. Sở Tư pháp: Phát huy vai trò cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp 

liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, Hội đồng phổ biến, giáo 

dục pháp luật của tỉnh; phối hợp Công an tỉnh và các ngành liên quan tổ chức các 

hoạt động trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng 

chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân.  

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Công 

an tỉnh, Ban Dân tộc, các ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp thường xuyên 

tuyên truyền, tổ chức kiểm tra, triệt xoá cây thuốc phiện, nhất là ở các xã vùng cao, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện Văn Bàn, 

Mường khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Sa Pa..., ngăn chặn triệt xóa tình trạng trồng, 

tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn. 

12. Các đoàn thể tỉnh: Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng 

Công an cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về phòng, chống ma túy, tác hại, cách nhận biết các loại ma túy thường gặp và 

trách nhiệm của hội viên, đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng, chống ma 

túy thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép triển khai trong các 

buổi sinh hoạt đoàn, tổ chức giao lưu văn nghệ, nói chuyện chuyên đề, các hình 

thức sân khấu hóa hội thi... tập trung vào thanh thiếu niên trên địa bàn dân cư, 

nhóm có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của tệ nạn ma túy gắn với các cuộc vận 

động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư”... 

Phối hợp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối 

hợp đã được ký kết, phối hợp thực hiện trong phòng, chống tội phạm, phòng chống 

ma túy giữa lực lượng Công an với các ngành.  

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tuyên 

giáo các cấp, các ngành tham mưu chỉ đạo cấp ủy, chính quyền đưa nội dung, 

nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy vào chương trình hoạt động chỉ đạo 

thường xuyên của cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và coi đây là 

một chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Định hướng công tác tuyên 

truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho các cơ quan báo chí trên địa 

bàn tỉnh. 

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai 

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp chính quyền cùng cấp tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện cuộc 
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vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với cuộc vận động xây 

dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư, tổ dân phố, khu phố, xóm, thôn, làng, xã văn 

hóa không có tệ nạn ma túy; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân phát hiện 

tố giác tội phạm ma túy, tham gia quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại 

cộng đồng dân cư.  

Phối hợp triển khai có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, phòng, 

chống và kiểm soát ma túy và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 

tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về 

tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Tổ chức 

các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; 

Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 và Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 

với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”... 

15. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 

 Phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy, 

đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; lựa chọn các vụ án ma túy lớn, phức tạp 

được dư luận xã hội quan tâm đưa ra xét xử án điểm để phục vụ công tác tuyên 

truyền giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm và phát động phong trào toàn dân 

tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác phòng ngừa tội phạm ở địa bàn cơ sở. 

16. Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân, 

viên chức, người lao động không vi phạm pháp luật; tổ chức ký cam kết, giao ước 

thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự và 

không mắc tệ nạn xã hội. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng cơ chế 

khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp nhận người 

nghiện ma túy, người sau cai nghiện vào làm việc. 

17. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu 

cho UBND tỉnh rà soát, báo cáo, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. 

18. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, các văn bản chỉ 

đạo của Chính phủ, Bộ, ngành và tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn 

vị trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, 

công nhân về tác hại của ma tuý và các biện pháp phòng, chống ma tuý. Vận động 

mọi người tích cực tham gia phòng, chống ma tuý, tố giác tội phạm; tổ chức các 

hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép các hoạt dộng chuyên môn của đơn vị.  

19. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma 

túy và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” nhằm chỉ đạo các ngành chức năng, 

các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên 
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truyền phòng, chống ma túy; Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án “xây dựng xã, 

phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý” và Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn tăng 

cường công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối 

với nghười nghiện ma tuý theo quy định của pháp luật; Tiếp tục tổ chức thực hiện 

tốt công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy, phối hợp lập hồ sơ đưa người 

nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng để 

làm tốt công tác phòng ngừa, giảm tội phạm. 

- Bảo đảm bố trí đủ nguồn lực để hỗ trợ và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về 

công tác phòng, chống ma túy theo Luật Ngân sách. 

IV. THỜI GIAN, KINH PHÍ 

1. Thời gian: Tháng hành động phòng chống ma túy thực hiện từ ngày 

01/6/2021 đến 30/6/2021. Ngày toàn dân phòng, chống ma túy và Ngày Quốc tế 

phòng, chống ma túy 26/6. 

2. Kinh phí: Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm, 

ma túy và nguồn kinh phí khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đề 

nghị các đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế 

hoạch của ngành, đơn vị, địa phương mình để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả; 

kết quả thực hiện báo cáo về Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Công an tỉnh, ĐT: 

069.2449.278, fax: 02143.856.189, gmail: cdcscalc@gmail.com) trước ngày 

03/7/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, BCĐ 138/CP. 

2. Giao Công an tỉnh là cơ quan Thường trực tham mưu cho UBND tỉnh 

theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo PCTP, TNXH 

và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ của tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn 

thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo 

theo quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Bộ Công an;  

- Bộ CA (Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy); 

- TT. Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; Biên phòng tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Viện Kiểm sát tỉnh;Tòa án ND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Thi đua KT tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu VT, TH3, VX2,3, NC1. 

 

       TM.ỦY BAN NHÂN DÂN   

       KT.CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

 

 

      Hoàng Quốc Khánh 
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