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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025
của Chính phủ; Đề án, Nghị quyết 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

Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh
về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 của
Chính phủ; Đề án, Nghị quyết 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.
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, gia đình và toàn xã hội; phát huy sức
mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân để chủ động phòng, chống và
kiểm soát ma túy, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Đấu
tranh hiệu quả với hoạt động của tội phạm ma túy, không để hình thành, phát
sinh “điểm nóng” phức tạp về ma túy; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các tổ
chức, đường dây, ổ nhóm, đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy;
đối tượng truy nã hoạt động trên địa bàn.
2. Mục tiêu cụ thể
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống và kiểm soát
ma túy, nhất là Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021 và các văn bản hướng dẫn
thi hành đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo chuyển
biến tích cực trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
- Phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động sử dụng trái phép
chất ma túy trên địa bàn.
- Tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm,
bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh triệt xóa tất cả các điểm tệ nạn ma tuý, không
để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy.
- Giai đoạn 2021-2025, duy trì và giữ vững đơn vị đạt tiêu chuẩn không có
ma túy. Gắn trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo phòng, đơn vị trong công tác xây
dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý.
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II. NHIỆM VỤ

1. 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; Quyết định số 291/QÐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
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; Kết luận số
15/KL-TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương đảng, Đề án, Nghị quyết
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; gắn kết chặt chẽ, lồng ghép
nội dung chương trình phòng, chống ma túy với phòng, chống tội phạm, phòng
chống HIV/AIDS và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của Tỉnh.
2. Phối hợp tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Phòng, chống ma túy năm 2021; các Nghị định của Chính phủ, Thông tư và
Thông tư liên tịch của các bộ, ngành; các văn bản pháp luật khác có liên quan
đến ma túy theo hướng đồng bộ, hiệu quả, thống nhất, phù hợp.
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 túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin về tác hại
của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức thủ đoạn của tội
phạm ma túy; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu
trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.
4. Phối hợp triển khai hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn, không để phát
sinh hoặc phức tạp trở lại. Hằng năm củng cố và giữ vững cơ quan, đơn vị
không có tội phạm và tệ nạn ma túy.
III. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và quản lý
nhà nước về công tác phòng, chống ma túy
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 179-KH/TU
ngày 20/12/2019 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện 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; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án, Nghị quyết về
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai
đoạn 2021 - 2025. Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng,
lãnh đạo các phòng, đơn vị; huy động sức mạnh, sự vào cuộc quyết liệt của toàn
thể công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động phòng, chống ma
túy; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị
để xảy ra tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp kéo dài trên địa bàn; lấy
hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn được giao phụ trách là một
chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cán bộ.
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- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các đối tượng dễ bị tội
phạm ma túy lợi dụng thực hiện hoạt động phạm tội; phát hiện, xử lý nghiêm
các vi phạm liên quan đến ma túy.
- Thực hiện tốt công tác giúp đỡ xã vùng III theo phân công, chỉ đạo của
UBND tỉnh; tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện nghiêm túc Luật
Phòng, chống ma túy, tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh,
ngăn chặn có hiệu quả việc trồng cây có chứa chất ma túy.
2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy
- Đẩy mạnh và không ngừng đa dạng hóa các nội dung, hình thức phục vụ
công tác tuyên truyền, tập trung vào phòng ngừa xã hội, trong đó coi trọng
phòng ngừa ngay tại cơ sở, nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Tăng cường tuyên
truyền trên Trang thông tin điện tử của sở, các trang mạng xã hội, nội dung dễ
hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.
- Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, nêu cao
tính thần cảnh giác của công chức, viên chức và người lao động; phát hiện, tố
giác với chính quyền, Công an về đối tượng hoạt động phạm tội, các điểm mua
bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; vận động nhân dân, nhất là tại vùng
dân tộc thiểu số không trồng cây có chứa chất ma túy, không tham gia mua bán,
vận chuyển trái phép chất ma túy.
- Tổ chức tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động
thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ
biến thông tin về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tạo
sức “đề kháng”, chủ động phòng tránh ma tuý thâm nhập vào đời sống, đặc biệt
là nhận thức đúng về tính nguy hiểm và tác hại của các loại ma túy tổng hợp.
3. Củng cố, duy trì và xây dựng, nhân rộng cơ quan, đơn vị đạt tiêu
chuẩn không có ma túy
- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lồng ghép công tác
phòng, chống ma túy với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới và đô thị văn minh”. Thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức
tạp vệ an ninh trật tự, kết hợp với duy trì tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc” và công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý.
- Hằng năm tổ chức ký kết giao ước thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị đạt
tiêu chuẩn không có tệ nạn ma tuý; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc
triển khai thực hiện các nội dung đã ký cam kết. Định kỳ hằng năm, thực hiện
đánh giá, phân loại và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận “Đơn vị đạt tiêu chuẩn
không có ma tuý” bảo đảm thời gian, quy trình theo hướng dẫn của UBND tỉnh.
- Gắn công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đại tiêu chuẩn không có tệ nạn ma
tuý với phong trào xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh
nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an nỉnh trật tự” và phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công nhận “Cơ quan, đơn vị
đạt chuẩn văn hóa”.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc sở tổ chức triển khai, quán triệt đến
công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.
2. Các đơn vị trực thuộc sở định kỳ 6 tháng (trước ngày 12/6), 01 năm
(trước ngày 11/12) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để
tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
3. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN đẩy mạnh công tác thông tin,
tuyên truyền về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021 2025, đăng tải Kế hoạch các nội dung triển khai thực hiện trên trang Thông tin
điện tử của Sở.
4. Giao Văn phòng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức thực
hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả, đánh giá việc thực hiện và báo cáo kết quả
thực hiện với UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) định kỳ 06 tháng (trước ngày
15/6), hằng năm (trước ngày 15/12).
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai
đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ; Đề án, Nghị quyết 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 của Sở Khoa học và Công nghệ. Đề nghị các phòng, đơn
vị thuộc sở nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung trên để công tác phòng, chống
kiểm soát ma túy đạt kết quả cao./.
Nơi nhận:
- Phòng Tham mưu, Công an tỉnh;
- Tập thể lãnh đạo sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP, N(02b).

GIÁM ĐỐC

Lưu Bình Khiêm

