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KẾ HOẠCH 

Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2021 

 

 

Thực hiện Văn bản số 684/TTg-KGVX ngày 27/5/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 từ ngày 

01/6/2021 đến ngày 30/6/2021 với chủ đề “vì sức khoẻ của mọi người, hạnh phúc 

của mọi nhà - hãy tránh xa ma tuý”. UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 đến các 

cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tập trung nâng cao hiệu quả công tác 

tuyên truyền tạo nên chiến dịch truyền thông phòng, chống ma tuý rộng rãi, thu hút 

sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các 

ngành, đoàn thể và toàn dân trong phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm an ninh 

trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Tháng hành động phòng, chống ma tuý phải được tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng ngành, địa 

phương và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM. 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma 

tuý, tập trung tuyên truyền những điểm mới của Luật Phòng, chống ma tuý năm 

2021; hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép 

chất ma tuý; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma tuý, nhất là cho thanh thiếu niên, 

học sinh, sinh viên… bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng 

địa bàn, đối tượng.  

2. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình hoạt 

động của tội phạm ma túy, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để có kế hoạch 

đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hoá các đối tượng, đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp 

về ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác bắt giữ, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về 

ma túy và các vi phạm có liên quan, trong đó chú ý các hoạt động quảng cáo, lôi kéo 

sử dụng, mua bán trái phép các chất ma tuý trên mạng xã hội hoặc lợi dụng các hoạt 

động dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch để phạm tội về ma tuý.  

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội 

phạm ma túy. 
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3. Làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai; quan tâm giáo dục, dạy nghề, 

tạo việc làm cho số người sau cai nghiện. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình 

điều trị thay thế bằng Methadone, nhất là triển khai Đề án điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông, hỗ trợ cai nghiện và 

người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng. 

5. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác phòng, chống ma tuý. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM. 

1. Công an tỉnh: 

Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng 

hành động phòng, chống ma tuý”; “Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày 

toàn dân phòng, chống ma tuý” (26/6/2021). 

Tập trung lực lượng phát hiện, đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hóa đường dây, ổ 

nhóm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy 

trên địa bàn. 

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên 

truyền phòng, chống ma tuý; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 

2021. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông:  

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông phối hợp với lực lượng Công an 

tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

hậu quả, tác hại của ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm 

ma túy; các loại ma tuý mới; kết quả đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về 

ma túy của lực lượng chức năng; gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả trong 

công tác phòng, chống ma túy;... nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân thông qua 

các chuyên trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; hệ thống thông tin và truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn; trang thông 

tin điện tử, mạng xã hội, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền… 

3. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch: 

Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma 

túy, lồng ghép với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch với tuyên 

truyền phòng, chống ma túy; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao, 

không để sơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn ma tuý. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục về phòng, chống ma túy; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma tuý; hậu quả, 
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tác hại của ma túy, nhất là các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá có chứa chất ma tuý… 

cho học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; nghiên cứu 

lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma tuý vào chương trình và 

hoạt động giáo dục phù hợp với cấp học, ngành học. 

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 

Phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức 

hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” 

năm 2021 tại các Cơ sở điều trị nghiện ma túy tập trung của tỉnh. 

Quan tâm dạy nghề, tạo việc làm; huy động nguồn lực xã hội giúp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác cai nghiện và giúp đỡ người hoàn thành chương trình cai 

nghiện ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng. 

6. Sở Y tế: 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng Methadone, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả Đề án điều trị nghiện 

các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.  

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý thuốc tân dược gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất dùng trong y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế và nhà thuốc trên 

địa bàn tỉnh, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.  

7. Sở Công Thương: 

Quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, 

xuất khẩu, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất, tiền chất ma túy, tiền chất 

thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp phòng ngừa tội phạm. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

Phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh đa dạng hóa các hình thức 

truyền thông; tăng tần suất, thời lượng phát sóng tuyên truyền về phòng, chống ma 

túy bằng nhiều hình thức như: phóng sự, tin bài về tác hại của ma túy; tấm gương 

điển hình trong công tác phòng, chống ma túy; mô hình phòng, chống ma túy có 

hiệu quả tại cơ sở; chính sách hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng của 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… 

9. Sở Nội vụ: 

Làm tốt chức năng thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, chủ 

động phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan kịp thời đề xuất khen 

thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống 

ma tuý trên địa bàn. 

10. Chi cục Hải quan Phú Thọ: 

Tăng cường công tác giám sát hải quan, kịp thời phát hiện, phối hợp lực 

lượng chức năng bắt giữ, xử lý các đối tượng lợi dụng hoạt động xuất khẩu, nhập 

khẩu, tạm nhập tái xuất để đưa trái phép ma tuý, các loại tiền chất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần vào địa bàn tỉnh. 
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11. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các Tổ chức chính trị xã hội: 

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn 

viên tích cực tham gia phát hiện, phòng, chống và tố giác tội phạm ma tuý gắn với 

phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, phối hợp các 

ngành chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ hoạt động cai nghiện, quản lý 

người nghiện tại gia đình và cộng đồng. 

12. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh: 

Đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án về ma tuý; căn cứ 

tình hình dịch Covid-19, phối hợp Công an tỉnh xem xét có thể xét xử lưu động một 

số vụ án ma túy để nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa và răn đe tội phạm. 

13. Các sở, ban, ngành:  

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình có trách nhiệm phối 

hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả “Tháng 

hành động phòng, chống ma túy” năm 2021 trên địa bàn tỉnh ở các lĩnh vực, địa 

bàn, đơn vị quản lý. 

14. UBND các huyện, thành, thị: 

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương chủ động xây dựng kế 

hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã tổ chức triển khai 

“Tháng hành động phòng, chống ma tuý” bảo đảm hiệu quả, phù hợp với công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực tế tại địa phương. 

Huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, 

chống ma túy” năm 2021; tăng cường xã hội hoá, huy động các nguồn lực phục 

vụ hoạt động truyền thông (nhất là truyền thông ở cơ sở), hỗ trợ cai nghiện và hỗ 

trợ người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” hiệu 

quả, thiết thực; báo cáo kết quả gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát điều tra 

tội phạm về ma túy) trước ngày 05/7/2021. 

2. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và 

tổng hợp tình hình, báo cáo theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Văn phòng Chính phủ; 

- TTTU, TTHĐND, UBMTTQ tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- CVP, các PCVP;                                                           

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Lưu: VT, NC2 (Tr-50b).                                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Đại Dũng 
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