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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2023 

tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng  

  

 

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

đạo PCTP, TNXH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Cao Bằng về thực 

hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2023 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 

776/KH-BCĐ-CAT). Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện tại cơ quan với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Mục đích:  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về phòng, chống ma túy 

năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức và 

lao động của Sở đối với công tác phòng, chống ma túy, xây dựng môi trường 

sống an toàn, lành mạnh và thân thiện; 

- Tham gia hưởng ứng nhiệt tình các phong trào phòng, chống ma túy do 

Tỉnh phát động nhằm góp phần vào việc tổ chức thành công “Tháng hành động 

phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” của Tỉnh. 

2. Yêu cầu: Cơ quan phối hợp các tổ chức đoàn thể trong Sở tạo mọi điều 

kiện cho công chức, viên chức, lao động tham gia hưởng ứng các phong trào 

phòng, chống ma túy của Tỉnh và các Sở ngành chức năng tổ chức. Tổ chức 

triển khai, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Kế hoạch số 776/KH-BCĐ-CAT. 

II. NỘI DUNG  

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản 

quy phạm pháp luật và các quy định mới liên quan đến phòng, chống ma túy tập 

trung vào các văn bản sau: Luật Phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS; Nghị định số  126/2015/NĐ-CP 

ngày 09/12/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và 

tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; Chỉ thị số 

25/CT- TTg, ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường công 

tác phòng, chống và cai nghiện ma tuý trong tình hĩnh mới"; Chỉ thị 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 định 105/2021/NĐ-CP ngày 

04/12/2021 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Phòng, chống ma túy; Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021- 
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2025 của Thủ tướng Chính phủ; và các văn bản mới ban hành của Tỉnh, Bộ liên 

quan đến phòng, chống ma túy đến toàn thể công chức, viên chức và người lao 

động trong Sở bằng hình thức chuyển đến tài khoản cá nhân trên hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

2. Truyền thông đến công chức, viên chức, lao động của Sở về tình hình, 

ma túy ở Cao Bằng nói riêng và đất nước nói chung; Tuyên truyền các nguy cơ 

lây nhiễm HIV qua người sử dụng ma túy; tuyên truyền các tác hại của việc sử 

dụng ma túy tại các cuộc họp giao ban của cơ quan, Công đoàn và Đoàn thanh 

niên nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống 

ma túy; 

3. Hưởng ứng, triển khai các hoạt động phòng, chống suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống trong công chức, viên chức, lao động; tích cực vận 

động công chức, viên chức, lao động tham gia phong trào "Toàn dân tích cực 

tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy”; không kỳ thị 

và tạo mọi điều kiện giúp đỡ những nghiện ma túy tiếp cận được các dịch vụ cai 

nghiện ma túy; tham gia các hoạt động giúp đỡ, giáo dục người lâm lỗi, người 

nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư. 

4. Tạo điều kiện cho công chức, viên chức, lao động của Sở được tham gia 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh tại cơ quan và nơi cư trú.  

5. Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở cơ quan nhân tháng 

hành động phòng, chống ma túy năm 2023 từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực 

hiện phù hợp với điều kiện thực tế. 

2. Văn phòng Đăng ký Đất đai đăng tải kịp các văn bản mới về phòng, 

chống ma túy trên trang thông tin điện tử của Sở. 

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện theo 

Kế hoạch đề ra, tổng hợp báo cáo Tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy 

năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- Công an tỉnh Cawo Bằng; 

- Các phòng,  đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

                        
 Đàm Văn Riểm  
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