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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2023 

 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

 

Thực hiện Kế hoạch số 776/KH-BCĐ-CAT ngày 06/3/2023 của Ban Chỉ 

đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào Toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc tỉnh Cao Bằng về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 

2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện công tác 

phòng, chống ma túy năm 2023, cụ thể như sau: 

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và 

toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia thực hiện đồng 

bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; hiệu quả 

quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; hiệu quả phối hợp giữa các cơ 

quan, ban, ngành và các địa phương trong phòng, chống ma túy nhằm ngăn 

chặn, đẩy lùi các loại tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, 

phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

2. Chủ động tổ chức, gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống ma túy với 

nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị trong toàn ngành, coi đây là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, 

chống và kiểm soát ma túy bằng các hình thức phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công  chức, viên chức, 

người lao động toàn ngành trong phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống 

ma túy tại gia đình, cộng đồng, cơ quan đơn vị và toàn xã hội. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

            1. Tổ chức quán triệt sâu, kỹ, tuyên truyền và thực hiện nghiêm các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản 

chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt, bám sát yêu cầu, 

nội dung 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; Nghị quyết số 

98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác 

phòng, chống kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Luật Phòng, 

chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành… tập trung thực 

hiện nghiêm túc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025 của 

Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 3146/KH-UBND ngày 16/11/2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 
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2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh có hiệu quả;  tác hại của việc sử dụng ma túy đối 

với bản thân, gia đình và xã hội cũng như chế tài, mức xử lý đối với các hành vi 

phạm tội về ma túy, nhằm nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, tạo sức lan tỏa 

của cộng đồng trong đấu tranh, phòng, chống, tố giác đối với tội phạm ma túy; 

tuyên truyền thay đổi nhận thức của cộng đồng, khắc phục tình trạng phân biệt 

đối xử, xa lánh người nghiện và người sau cai nghiện.  

            2. Đưa nội dung công tác phòng, chống ma túy vào chương trình công 

tác thường xuyên của ngành và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường 

xuyên, liên tục; kiên quyết xử lý nghiêm đối với công chức viên chức và người 

lao động vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; kịp thời biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống 

ma túy. 

        3. Phát động phong trào toàn thể công chức, viên chức và người lao động 

trong toàn ngành tự giác tham gia các hoạt động thiết thực nhân "Tháng hành 

động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6". 

           4. Linh hoạt, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, trong 

đó tập trung vào nội dung vận động toàn dân thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, 

chống ma túy và phổ biến thông tin cho người dân về tác hại của ma túy, 

phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tạo sức “đề kháng”, chủ động 

phòng tránh ma túy thâm nhập vào đời sống, đặc biệt là nhận thức đúng về tính 

nguy hiểm và tác hại của các loại ma túy tổng hợp. 

           5. Quan tâm, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đưa văn 

hóa, thể thao về cơ sở gắn với lồng ghép tuyên truyền công tác phòng, chống ma 

túy thông qua các hoạt động của ngành để Nhân dân chủ động phòng ngừa, cảnh 

giác và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; huy động sức mạnh toàn dân 

tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy. 

          6. Khuyến khích tổ chức các hội thảo, hội thi, hội diễn, tổ chức các đợt 

tuyên truyền lưu động, tủ sách lưu động, triển lãm lưu động, chiếu phim lưu 

động về phòng, chống ma túy. 

           7. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thanh 

tra, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 

lịch (Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ karaoke, quán bar, dịch vụ thể thao…), kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng các hoạt động, dịch vụ văn 

hóa, thể thao và du lịch để tràng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. 

           8. Thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm từng lĩnh vực, chuyên đề 

về phòng, chống và kiểm soát ma túy, góp phần đề ra các giải pháp nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới. 

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức – Pháp chế 
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           Chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

ma túy của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp, tham mưu báo cáo định 

kỳ, đột xuất (nếu có). 

2. Văn phòng Sở  

Thường xuyên đăng tải tin, bài, hình ảnh liên quan đến hoạt động, công 

tác phòng, chống ma túy trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

3. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình  

           Tham mưu hướng dẫn các địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống 

ma túy vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa tiêu 

chí “Xây dựng xóm, tổ dân phố không có tội phạm và ma túy” là một trong những 

tiêu chí quan  trọng để bình xét danh hiệu xóm, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Bên cạnh đó, tham mưu chỉ đạo việc xây 

dựng các hương ước, quy ước   tại cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn 

hóa; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm phòng ngừa, 

đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy; tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động, mô 

hình, các gương điển hình  của ngành trong công tác phòng, chống ma túy. 

4. Phòng Quản lý Du lịch 

            Tham mưu tuyên truyền đến các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh 

nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và phát hiện, đấu tranh, tố 

giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy, kịp thời có các 

biện pháp phát hiện, ngăn chặn việc thuê cơ sở lưu trú làm nơi tàng trữ, buôn 

bán, sử dụng ma túy. 

5. Thanh tra Sở  

           Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các tổ 

chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch  để 

mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

          6. Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh 

Nghiên cứu lồng ghép các nội dung tuyên truyền kiến thức phòng, chống 

ma túy vào các buổi chiếu phim lưu động, các chương trình biểu diễn nhằm 

tuyên truyền đến  đông đảo tầng lớp Nhân dân các địa phương trong tỉnh về tác 

hại của việc sử dụng, buôn bán ma túy nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm ma túy. 

7. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

 Tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nội 

dung Kế hoạch số 3146/KH-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh; căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung tại Kế hoạch này để xây dựng  

nội dung cụ thể triển khai thực hiện tại phòng, đơn vị mình.  

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở (qua Phòng Tổ chức – Pháp chế): 
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- Báo cáo 6 tháng: ngày 05 tháng 6 năm 2023; 

- Báo cáo năm: ngày 05 tháng 12 năm 2023.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2023 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 
Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCPC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 

 


		2023-03-10T10:55:07+0700
	Việt Nam
	Ngọc Văn Chắn<channv_ht@caobang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-03-10T16:00:35+0700


		2023-03-10T16:00:35+0700




