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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống ma  túy giai đoạn 2021 - 2025 

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 15/10/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 

2021-2025, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu chung 

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn 

và tội phạm ma tuý. 

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong ngành về phòng chống ma tuý; tăng cường chỉ đạo làm chuyển biến nhận 

thức về nhiệm vụ và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp trong toàn ngành 

và giữa Sở Công Thương với các cơ quan, đơn vị liên quan khác trong phòng 

chống ma tuý, nhất là vai trò của người đứng đầu. Triển khai đồng bộ các giải 

pháp, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma tuý từ xa, từ sớm, giữ 

vững tiêu chuẩn cơ quan đảm bảo an ninh trật tự, cơ quan văn hoá. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Toàn ngành không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

nghiện ma tuý, không có tệ nạn ma tuý, không tham gia mua bán, tàng trữ ma tuý, 

tiền chất ma tuý dưới mọi hình thức. 

- Hàng năm, toàn ngành được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức 

phòng chống ma tuý với các hình thức, nội dung phù hợp với đặc điểm các phòng,  

đơn vị trong ngành. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm theo quy định đối với những hành vi vi phạm liên quan đến 

sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng tiền chất trong lĩnh vực 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Chi uỷ Chi bộ Sở Công Thương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 

hiện hiệu quả đảm bảo đúng mục tiêu, 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; Chương trình hành động số 158-CTr/TU 

ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW 

ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; bám sát chỉ đạo các cấp, cụ thể hoá nhiệm vụ, 
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giải pháp phòng chống ma tuý giai đoạn 2021-2025 kết hợp với phòng chống tệ 

nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội theo chức năng quản lý nhà 

nước chuyên ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. 

- Đưa nội dung, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma tuý lồng nghép vào 

Chương trình công tác pháp chế chuyên ngành để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

2. Hàng năm kịp thời triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, chỉ đạo của các Bộ, 

ngành, các cấp của tỉnh về phòng chống ma tuý. 

3. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp 

chiến lược lâu dài. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, 

tệ nạn ma tuý; thường xuyên cập nhật và phổ biến cho cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong ngành về cách nhận biết và tác hại của ma tuý, đặc 

biệt là ma tuý tổng hợp và các loại, dạng thức ma tuý mới; lãnh đạo đảng viên, 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tích cực tham gia 

phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, phòng, chống ma tuý nói 

riêng tại địa bàn nơi cư trú. 

4. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, 

nhập khẩu và sử dụng tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp. Quản lý đến sản 

phẩm cuối cùng nhằm tránh thất thoát vào sản xuất trái phép chất ma tuý theo 

chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương. 

- Quản lý chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh 

doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

(bao gồm hoá chất là tiền chất công nghiệp); Rà soát, thống kê số lượng các đơn 

vị kinh doanh tiền chất công nghiệp để phục vụ công tác quản lý, theo dõi và 

phối hợp quản lý (nếu có); 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên 

địa bàn để phát hiện những sai sót, kẽ hở trong công tác quản lý, kịp thời xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật. 

- Thường xuyên tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho các tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp 

trên địa bàn, nâng cao kỹ năng quản lý tiền chất công nghiệp tránh thất thoát vào 

sản xuất ma tuý; vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng và 

tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn ký cam kết không để thất thoát tiền 

chất công nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ. 

- Kịp thời thông tin trao đổi với công an địa phương, với các cơ quan chức 

năng thuộc địa bàn khác để có biện pháp phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý 

hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện những sai 

phạm trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý. 
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- Thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý hoá chất, chỉ đạo, đôn đốc 

các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất trên địa bàn thực hiện báo cáo tình hình 

sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021-2025 

Văn phòng Sở chủ trì cùng các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, chính trị 

thuộc Sở; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành có trách 

nhiệm triển khai thực hiện. 

2. Các phòng: Quản lý Công nghiệp, Quản lý Thương mại, Thanh tra Sở 

theo chức năng nhiệm vụ tham mưu thực hiện nội dung 4 Phần II Kế hoạch này. 

3. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, 

năm hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch Phòng chống ma tuý giai đoạn 2021 – 2025 của Sở 

Công Thương tỉnh Lạng Sơn./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh (để tổng hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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