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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy  

Quý I năm 2023; Nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 30/01/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 20/KH-VPUb ngày 10/02/2023 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng chống và kiểm soát ma túy năm 

2023. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống ma túy Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 như sau:  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thuộc UBND tỉnh, có chức năng 

tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, 

quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ 

tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin 

hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; quản 

lý công báo và phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội 

bộ của Văn phòng. Gồm các tổ chức, đơn vị trực thuộc như sau:  

- Các tổ chức hành chính gồm 09 phòng, ban: Phòng tổng hợp, Phòng 

Nội chính, Phòng Kinh tế, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Phòng Kiểm soát Thủ 

tục hành chính, Phòng Tổ chức - Hành chính -  Quản trị; Ban tiếp công dân 

tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Các đơn vị sự nghiệp gồm 03 đơn vị: Trung tâm Thông tin, Nhà 

khách UBND tỉnh, Nhà khách Thanh Xuân-Hà Nội. 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức tính đến thời điểm báo cáo 

10/3/2023  là 114 người. Có 01 đảng bộ với 7 chi bộ trực thuộc và 91 đảng viên; 

01 công đoàn cơ sở với 114 đoàn viên; 01 Hội cựu chiến binh với 09 hội viên; 

01 chi đoàn cơ sở với 20 đoàn viên. 

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ sự chỉ 

đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên 

tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, 

trong đó có công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh. Với chức 

năng là cơ quan trực tiếp tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh và Chủ tịch 

UBND tỉnh,  nên Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan có tầm quan trọng đặc 

biệt. Do vậy, công tác phòng, chống ma tuý và xây dựng cơ quan thành "Đơn 



 

vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý" luôn được Đảng uỷ, chính quyền và tập 

thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan đặc biệt quan tâm.  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 

MA TÚY QUÝ I NĂM 2023 

1. Văn phòng UBND tỉnh luôn xác định công tác phòng, chống ma tuý 

là công việc có tầm quan trọng đặc biệt, phải tiến hành thường xuyên liên tục 

nhằm góp phần đẩy lùi tệ nạn ma tuý trong cộng đồng và toàn xã hội. Do đó, 

lãnh đạo cơ quan đã tập trung chỉ đạo và triển khai quán triệt sâu sắc nội dung 

"Phòng và chống ma tuý" tới toàn thể cán bộ, đảng viên và cán bộ công chức 

trong toàn cơ quan, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, 

chính quyền, các đoàn thể quần chúng và cán bộ, đảng viên.  

2. Các phòng, ban, đơn vị đã tuyên truyền và triển khai thực hiện các 

van bản của cấp trên về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy như: 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 tuý; Quyết định số 

1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 179-KH/TU 

ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 36-

CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 

11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công 

tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 

285/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 

1425/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án, Nghị 

quyết của Tỉnh ủy về phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021 - 

2025; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

tăng cường công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa 

bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 

30/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về công tác phòng, chống và 

kiểm soát ma túy năm 2023. 

Trung tâm thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

ma túy, tác hại của các loại ma túy trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang 

thông tin điện tử của Văn phòng nhằm nâng cao nhận thức và hành động, 

nâng cao trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

trong công tác phòng, chống ma túy, nhận thức đầy đủ về tác hại, hiểm họa 

của ma túy.   

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên Văn phòng UBND tỉnh còn làm tốt công 

tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống ma tuý trên toàn tỉnh.  

3. Các Chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và các phòng, đơn vị 

chuyên môn: Triển khai việc thực hiện công tác phòng, chống ma tuý theo chỉ 

đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh, của Đảng uỷ Khối; thường xuyên cập nhật 

thông tin, ý kiến phát giác, tố giác đối với người mắc hoặc có liên quan đến 

ma tuý; quán triệt sâu sắc việc kiên quyết đấu tranh phòng, chống ma tuý 



 

trong cơ quan, trong mỗi gia đình cán bộ công chức nơi cư trú, góp phần giảm 

thiểu tệ nạn ma túy trong xã hội. 

4. Các Chi bộ, phòng, ban, đơn vị trực thuộc luôn giữ vững cơ quan, 

đơn vị đạt chuẩn không có ma túy. Đồng thời gắn trách nhiệm của người 

đứng đầu đối với kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn "không có 

ma túy". 

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY QUÝ II NĂM 2023 

Trong thời gian tới, để công tác đấu tranh, phòng chống và kiểm soát 

ma túy trên địa bàn toàn tỉnh đạt hiệu, Văn phòng UBND tỉnh xác định tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công 

tác phòng, chống ma túy; bảo vệ an ninh và giữ gìn an toàn trật tự xã hội 

trong tình hình mới.  

2. Thường xuyên giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chính trị được giao.  

3. Làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống ma tuý 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

4. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác, phòng chống ma túy của 

UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch của Văn 

phòng UBND tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2023. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong công 

tác phòng, chống ma tuý; vận động toàn dân tham gia phòng chống ma tuý, tệ 

nạn ma tuý, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 

ở khu dân cư”. 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh; 

- LĐ Văn phòng; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT. TCHCQT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Sòi Đức Nghĩa 

 


		2023-03-10T21:47:25+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-11T14:20:09+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-11T14:20:09+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-11T14:20:47+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




