
KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-STP ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Sở 

Tư pháp tỉnh Cao Bằng về Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022, 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

công tác phòng, chống ma túy năm 2022 với các nội dung như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1. Mục đích 

 Tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy. 

Tổ chức quán triệt tuyên truyền ý nghĩa, vai trò quan trọng công tác 

phòng, chống ma túy trong toàn Nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận 

thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống ma túy, góp phần làm 

giảm nguy cơ, đẩy lùi tội phạm.  

 2. Yêu cầu 

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công 

tác đấu tranh phòng, chống ma túy. 

Tổ chức triển khai rộng khắp đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và kết 

hợp lồng ghép tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy thiết thực, hiệu quả, 

tránh phô trương, hình thức; phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

  1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống ma 

túy năm 2021 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới ban hành 

nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên 

địa bàn chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia công tác phòng, chống tội 

phạm. 

  Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 Cơ quan phối hợp: Các phòng ban, đoàn thể thành phố và cơ quan, tổ 

chức có liên quan. 

  Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm. 
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2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cập 

nhật, đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung  ương, Tỉnh, Thành phố và 

các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy (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”; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của 

Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy 

trong tình hình mới; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 

của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 3146/KH-UBND ngày 16/11/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh) trên Trang thông tin điện tử thành phố và 

xã, phường. 

Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Ủy ban nhân 

dân các phường, xã.  

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố và cơ quan, tổ 

chức có liên quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

3. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thành phố và phường, xã  

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố và Ủy 

ban nhân dân các phường, xã. 

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố và cơ quan, tổ 

chức có liên quan. 

Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2022.  

4. Lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy trong các 

hoạt động chuyên môn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 

tại các Hội nghị tập huấn; các cuộc họp cơ quan, họp Chi bộ, sinh hoạt các tổ 

chức đoàn thể, họp tổ, xóm…   

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

5. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền kịp thời bãi 

bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác 

phòng, chống ma túy phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật. 

Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

Cơ quan phối hợp: Các phòng ban, đoàn thể thành phố và cơ quan, tổ 

chức có liên quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

6. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, tuyền truyền viên pháp luật 

xã, phường tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ 

chuyên môn về phòng, chống ma túy do Sở Tư pháp tổ chức. 
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  7. Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án hình sự 

 Cơ quan chủ trì: Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, 

Tòa án nhân dân thành phố chủ trì thực hiện. 

 Cơ quan phối hợp: Các phòng ban, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân 

các phường, xã và cơ quan, tổ chức có liên quan. 

  Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Tư pháp 

 Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch này; kịp thời tổng hợp những khó khăn, 

vướng mắc, đề xuất của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện để có giải 

pháp, phối hợp giải quyết. 

 2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố 

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm quán triệt đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị 

mình về nội dung của Kế hoạch; chủ động phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

  3. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

 Xây dựng, ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả 

phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn quản lý.  

 4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Bằng tham gia tổ chức triển 

khai các nội dung tại Kế hoạch này; căn cứ nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, phạm 

vi quản lý phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội có 

liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

 5. Đề nghị Công an, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan; chú trọng tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động điều 

tra, truy tố, xét xử. 

6. Kinh phí thực hiện 

 Kinh phí tổ chức triển khai Kế hoạch này được thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành và theo phân cấp quản lý ngân sách. 

  7. Chế độ thông tin, báo cáo 
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 Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này về 

Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Tư pháp) khi có yêu cầu để tổng hợp 

báo cáo Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

  Trên đây là Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Tư pháp) để 

tổng hợp, xem xét, chỉ đạo giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT. Thành ủy, HĐND TP; 

- UBMTTQ VN TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Các cơ quan: CA, TAND TP; VKSND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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