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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     /KH-SCT Lạng Sơn, ngày    tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”năm 2021 

(Từ ngày 01/6/2021đến 30/6/2021) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-BCĐ ngày 01/6/2021 của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ  an 

ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) về tổ chức thực hiện “Tháng 

hành động phòng, chống ma tuý” năm 2021, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch 

thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

về triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”; hưởng ứng “Ngày Quốc tế 

phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý” - 26/6/2021 với 

chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”, 

các phòng, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý nhằm 

nâng cao nhận thức pháp luật và phát huy tinh thần trách nhiệm của các phòng, đơn 

vị, đoàn thể, của Sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma 

túy. 

2. Các hoạt động của Tháng hành động cần được triển khai thiết thực, hiệu 

quả, tạo hiệu ứng về truyền thông, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma 

túy; tác hại của các loại ma túy, các chất gây nghiện,... tạo sự chuyển biến mới 

trong phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy. Vận động CB, CC, 

VC, NLĐ tích cực tham gia vào phong trào đấu tranh tố giác tội phạm ma túy, ngăn 

chặn các loại tệ nạn xã hội. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Tăng cường quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm của Đảng, 

Nhà nước về phòng, chống ma túy; phát huy vai trò, trách nhiệm của Chi bộ, chính 

quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong các phòng, ban, 

đơn vị trực thuộc Sở. 

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng nhiều 

hình thức như: thông qua các hội nghị, hội thảo, phổ biến trong các buổi học nghị 
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quyết, quy chế, buổi họp giao ban của cơ quan; cán bộ chủ chốt, sao gửi các văn 

bản đến các phòng, ban, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền cho đội ngũ CB, CC, 

VC, NLĐ thấy được hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận 

chuyển trái phép chất ma túy. 

3. Thường xuyên giám sát công khai các hoạt động xuất, nhập khẩu, tạm 

nhập tái xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tồn trữ chất ma túy, thuốc gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, tiền chất công nghiệp. Đồng thời 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội.  

4. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân đối với 

công tác phòng, chống ma túy, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện 

bất thường nhằm theo dõi, chấn chỉnh một cách nghiêm túc.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Sở có trách nhiệm triển 

khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy của Sở; nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống ma túy của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể.  

2. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát việc 

thực hiện kế hoạch của các đơn vị; có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, 

phát hiện những hành vi vi phạm trong đơn vị để đề nghị Giám đốc Sở giải quyết. 

3. Trưởng các phòng, đơn vị triển khai Kế hoạch thực hiện “Tháng hành 

động phòng, chống ma túy” đến CB, CC, VC, NLĐ. Lựa chọn các nội dung và hình 

thức tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, 

đơn vị để công tác phòng, chống ma túy đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” 

năm 2021 của Sở Công Thương, đề nghị các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (BCĐ 138 tỉnh); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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