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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:  49 /KH-KHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày 01tháng 6 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào “Tháng hành động phòng, chống ma túy” 

từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về 

Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 

01/6/2018 đến ngày 30/6/2018. Sở Khoa  học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch 

phát động phong trào “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 

01/6/2018 đến ngày 30/6/2018 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao vai trò trong lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Sở thực hiện hiệu lực, 

hiệu quả quản lý, điều hành để tạo chuyển biến cơ bản trong công tác phòng, 

chống ma túy.   

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về 

hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội và các chủ trương, 

chính sách, pháp luật của đảng, nhà nước về công tác PCMT tạo chuyển biến 

tích cực trong công tác phòng, chống ma túy ở cơ quan.  

3. Công tác PCMT phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, lồng ghép 

với thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm và các Chương trình phát 

triển kinh tế, xã hội khác của cơ quan nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả tối 

đa các nguồn lực. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy để huy 

động các nguồn lực cho công tác này. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung  và thực hiện có hiệu quả Quyết định 

số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA 

ngày 18/8/2017 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn 

ma túy, mại dâm về thực hiện Chương trình phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 

về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Quyết định 

số 1996/QĐ-UBND, ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1435/KH-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=54&lan=1
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“Tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020” và Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 03/5/2018 

của UBND tỉnh về Tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên các phương tiện 

thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018, gắn với chủ đề “Hãy 

bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”. 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đề cao 

trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động về công tác 

phòng, chống ma túy. Hình thức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt Chi 

bộ, họp Cơ quan, qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trên Website của sở. 

- Mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Sở 

phải có trách nhiệm thực hiện và tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân 

trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật, có ý thức tham gia công tác 

phòng, chống ma túy. 

3. Công tác đấu tranh phòng chống ma túy 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống ma túy, chỉ đạo 

thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng và thực hiện các 

phương án, kế hoạch phòng ngừa. Tăng cường phối hợp và triển khai các giải 

pháp trong đấu tranh với tội phạm mua bán, sử dụng ma túy trong cơ quan. 

- Cấp ủy Đảng thường xuyên tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện 

công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy và đề ra Chương trình 

hành động phù hợp với tình hình thực tế. Kịp thời biểu dương, khen thưởng 

những tập thể, cá nhân có thành tích xuất xắc; những mô hình, gương điển hình 

tiên tiến trong công tác PCMT và xử lý nghiêm những cán bộ công chức, viên 

chức và người lao động trong Sở có hành vi sử dụng ma túy.  

- Huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và 

nhân dân địa phương vào công tác phòng chống ma túy. Nâng cao hiệu quả của 

phong trào toàn dân phòng chống ma túy và hiểm họa HIV/AIDS.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên thông tin, 

tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để chủ động phối hợp phòng 

ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm sử dụng ma túy và 

buôn bán ma túy trong cơ quan và địa phương nơi cư trú. 

- Giao cho Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra công tác 

phòng, chống ma túy trong cơ quan. Kết quả toàn đợt báo cáo tình hình, kết 

quả về Công an tỉnh Thái Nguyên. 
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Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào “Tháng hành động phòng, 

chống ma túy” từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018 của Sở Khoa học và Công 

nghệ, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm 

túc thực hiện./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Phạm Thị Hiền 
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