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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020 

 

Thực hiện thực hiện Văn bản số 625/TTg-KGVX ngày 27/05/2020 của 

Thủ tướng chính phủ về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy; 

Công văn số 3441/UBND-NC ngày 01/06/2020 của UBND tỉnh về việc tham 

mưu triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020. Sở Tài chính 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Nhằm chủ động đấu tranh phòng, chống kịp thời và có hiệu quả đối với 

công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma 

túy, góp phần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội.  

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của đơn vị nhằm tăng cường hiệu 

quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm tội 

về ma túy tại các lĩnh vực được giao phụ trách, quản lý. 

3. Nâng cao chất lượng phối hợp trao đổi thông tin giữa các lực lượng 

chức năng khác trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các 

hành vi phạm tội về ma túy.  

II. NỘI DUNG. 

 Các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quản lý triển khai thực 

hiện các giải pháp về công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các 

hành vi phạm tội về ma túy, trong đó tập trung một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục công tác tuyên truyền nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ 

đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh về công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm 

tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, nhất là trong giai đoạn hiện 

nay, như: Văn bản số 625/TTg-KGVX ngày 27/05/2020 của Thủ tướng chính 

phủ về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy; Kết luận số 95-

KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 21-

CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 18/02/2016 của Ban 

thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống ma 

túy trong tình hình mới; Kế hoạch số 5141KH-UBND ngày 05/12/2014 của 
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UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên 

địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2020; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 

06/6/2016 của UBND tỉnh về việc phối hợp và tổ chức cai nghiện trên địa bàn 

Hà Tĩnh; Chương trình hành động số 1875-CTr/TU ngày 06/11/2019 thực hiện 

Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/812019 của Bộ chính trị về tăng cường, nâng cáo 

hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi phạm tội về ma 

túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp; vận động người dân “nói không với ma 

túy”, đồng thời tham gia phát hiện, thông tin cho các cơ quan chức năng để kịp 

thời đấu tranh ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.  

3. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, chính 

quyền địa phương để thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn 

chặn các hành vi phạm tội về ma túy.  

4. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 98/KH-BCĐ138-CAT ngày 15/5/2020 

của Ban chỉ đạo 138 tỉnh; Duy trì cơ quan đạt chuẩn văn hóa trong đó có nội 

dung “cơ quan không có tệ nạn ma túy”. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện. 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, 

ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy” và Chỉ thị, Kế hoạch của UBND tỉnh về tăng 

cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh;... 

- Tập trung thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức 

thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức rà soát, thống kê người sử dụng ma túy trong cơ quan Sở khi có 

yêu cầu của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma 

túy, mại dâm. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; xác định rõ 

trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thường trực Ban Chỉ 

đạo 138 các cấp và lực lượng tình nguyện làm công tác phòng, chống tội phạm, 

tệ nạn xã hội tại cơ sở. 
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- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện 

các Chỉ thị, Kế hoạch giai đoạn, Kế hoạch chuyên đề, các Chương trình, Đề án 

liên quan đến công tác phòng, chống ma túy (theo chỉ đạo của Trung ương và 

của Tỉnh), nhằm rút ra bài học, kinh nghiệm, nguyên nhân tồn tại, kiến nghị đề 

xuất biện pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện thời gian tới. 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, 

chống ma túy cũng như tác hại của ma túy; tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

“Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma 

túy - 26/6”; chú trọng đổi mới nội dung, triển khai tổng thể các loại hình thông 

tin, tuyên truyền, duy trì và phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả.  

- Thông qua cổng thông tin điện tử lồng ghép tuyên truyền về công tác 

phòng, chống ma túy, nhất là cập nhật các nội dung trong công tác đấu tranh, 

triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy; hướng dẫn giúp người truy 

cập nhận diện tội phạm và vi phạm pháp luật, phương thức, thủ đoạn mới của 

các loại tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội như: phương thức, biện pháp để phòng 

ngừa số đối tượng nghiện, sử dụng ma túy có biểu hiện “ngáo đá” gây án; cách 

nhận biết cây cần sa, tác hại của ma túy tổng hợp, tập trung vào các loại ma túy 

mới để giúp cán bộ, công chức, nhân viên và người dân nâng cao tinh thần cảnh 

giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. 

- Đẩy mạnh công tác vận động người thân của CBCCVC tham gia phong 

trào phòng, chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư.  

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong quản lý, 

giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, 

chất gây nghiện, chất hướng thần, các loại thuốc chữa bệnh có chứa hoạt chất 

gây nghiện, ma túy... khi được đề nghị. 

3. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ quan “không có tệ 

nạn ma túy”; thực hiện chặt chẽ chức năng quản lý Nhà nước về điều hành quản 

lý tài chính - ngân sách; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy 

đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống ma túy gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 

4. Tiếp tục triển khai hiệu quả các Quy chế phối hợp, kế hoạch liên 

ngành đã ký kết giữa các sở, ban, ngành, trong công tác đấu tranh chống tội 

phạm nói chung, phòng, chống ma túy nói riêng, đảm bảo giữ vững an ninh, 

trật tự trên địa bàn. 
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IV. THỜI GIAN TRIỂN KHAI. 

Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 30/06/2020. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ 

và nội dung của Kế hoạch này triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có 

gì vướng mắc, đề xuất lãnh đạo Sở để điều chỉnh, bổ sung nội dung phù hợp. 

2. Giao Văn phòng Sở thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ quan 

“không có tệ nạn ma túy”; thực hiện chặt chẽ chức năng quản lý Nhà nước về 

điều hành quản lý ngân sách trong thời gian tới; 

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện công tác phòng 

ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy, báo cáo 

VPTT Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động phòng chống 

ma túy năm 2020 của Sở Tài chính, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

Sở  nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

         
Nơi nhận : 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban chỉ đạo 138 tỉnh (báo cáo);  

- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo); 
- Các phòng, ban, đơn vị (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP.                                . 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Văn Trọng 
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