
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

Số: 30 /KH-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 3 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác phòng chống ma túy năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 26/02/2019 của Ban Chỉ đạo 

138 tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2019. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công 

tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Tiếp tục tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao 

động thuộc Sở nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống và kiểm soát ma 

túy; có tinh thần đấu tranh quyết liệt các hoạt động mua bán, tàng trữ, sản xuất, 

vận chuyển trái phép chất ma túy nhằm góp phần ngăn chặn và đẩy lùi hoạt 

động phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. 

 II. NỘI DUNG  

1. Công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy 

a) Tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh có liên quan đến công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma túy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trong cơ quan, đơn vị và trên Trang thông tin điện tử của Sở như: Kế 

hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/10/2011 về thực hiện Chiến lược Quốc gia 

phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/8/2017 về thực hiện Chương 

trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020...  

b) Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị trong việc đấu tranh phòng, 

chống và kiểm soát ma túy nhằm nâng cao hiểu biết và nắm vững các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định của tỉnh liên 

quan trong công tác phòng, chống ma túy. 

c) Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở tích 

cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư”, “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày 

toàn dân phòng, chống ma túy” và “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy” trên địa 

bàn toàn tỉnh nhằm phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia tố giác, đấu 

tranh chống tội phạm và tệ nạn ma tuý, trong đó tập trung tuyên truyền các 

phương thức thủ đoạn, các dạng chất ma tuý mới và hậu quả tác hại của ma tuý. 



 2. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy 

của các lực lượng chuyên trách 
 - Đề cao cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn hoạt động ma túy 

mới, các dạng chất ma túy đá, ma túy tổng hợp, … 

- Kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm các 

trường hợp gieo, trồng trái phép cây có chứa chất ma tuý; làm tốt công tác rà soát, 

thống kê người nghiện ma túy trong cơ quan, đơn vị; kịp thời đề xuất cấp ủy, 

chính quyền khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình có thành 

tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh bắt giữ tội phạm ma tuý.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện các 

nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy, 

năm 2019; theo dõi và tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 2. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

có trách nhiệm phối hợp triển khai các nội dung có liên quan. Báo cáo kết quả 

thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu. 

 3. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm đăng tải Kế hoạch lên website của Sở. Căn cứ Kế hoạch này yêu cầu 

Lãnh đạo các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
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