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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình phòng, chống mà túy giai đoạn 2021 -2025
Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh
ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mà túy giai đoạn 2021
– 2025, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch
triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch số 203/KH-UBND
ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh, nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống ma
túy, đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn tội phạm về ma túy góp phần tạo môi trường
lành mạnh, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả công tác
quản lý nhà nước của lãnh đạo cơ quan và cơ chế phối hợp với các cơ quan, lực
lượng chức năng về lĩnh vực phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh và các nước
trong khu vực, quốc tế.
3. Lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống ma túy với các chương
trình hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của mỗi
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.
4. Việc triển khai thực hiện các Kế hoạch phải bám sát các chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mà
túy và mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo điều hành
- Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong mọi hoạt động của
cơ quan, đặc biệt trong hoạt động công tác phòng chống ma túy. Phát huy vai trò
của các cấp ủy đảng, chính quyền trong cơ quan; lấy hiệu quả công tác phòng,
chống ma túy trên địa bàn được giao phụ trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại
cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức hằng năm.
- Thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát các văn
bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy kịp thời
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; đề xuất chế độ, chính sách
đãi ngộ đối với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy.
- Tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh trong quá trình
trao đổi thông tin, nắm tình hình để phục vụ cho công tác tham mưu, đề xuất;
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tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác hiệu quả với phía Quảng Tây, Trung Quốc
trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm qua biên giới, nhằm đảm
bảo giữ vững sự ổn định và an ninh trật tự khu vực biên giới.
2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống
ma túy
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết, chỉ
thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy,
trong tâm là quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Quyết định số 1452/QĐTTg; Chương trình hành động số 158-CTr/TU, ngày 10/9/2020 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh về
tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy…
Thường xuyên cập nhật phổ biến thông tin tới nhân dân về hậu quả, tác hại của
ma túy.
- Đa dạng hóa hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng,
chống ma túy, lồng ghép tại các cuộc họp giao ban định kỳ; phổ biến giáo dục
pháp luật; các hoạt động của Chi đoàn thanh niên… cho CBCCVCNLĐ cơ quan
và các nhóm đối tượng nguy cơ cao (vùng kinh tế khó khăn, dân trí thấp…). Nêu
cao tinh thần cảnh giác, tích cực phát hiện, tố giác về đối tượng hoạt động phạm
tội.
3. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy
- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý việc ra
nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, công chức; Phối hợp với Cục
Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ
quan chức năng triển khai thực hiện tốt công tác lãnh sự, bảo bộ công dân và
pháp nhân của người Việt Nam ở nước ngoài; thường xuyên trao đổi, nắm thông
tin tình hình với các cơ quan chức năng, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt
Nam ở nước ngoài, đặc biệt là Quảng Tây, Trung Quốc để chủ động phối hợp
với cơ quan chức năng trong việc xác minh, giải quyết vụ việc liên quan đến
buôn bán, vận chuyển ma túy.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo kịp thời các vụ việc liên
quan đến công tác điều tra, truy tố, xử lý, giải quyết các vụ án liên quan đến ma
túy có yếu tố nước ngoài trên địa bàn.
- Chủ động nắm bắt tình hình và bám sát các văn bản, thỏa thuận hợp tác
về phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc để phối hợp tham mưu
đẩy mạnh hợp tác, giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các lực lượng
phòng, chống ma túy với các cơ quan, đơn vị tương ứng của Quảng Tây, Trung
Quốc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn và Trung tâm
Thông tin và Dịch vụ đối ngoại thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao có
trách nhiệm quán triệt tổ chức triển khai Kế hoạch này.
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2. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở có trách nhiệm tuyên
truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
công tác phòng chống tội phạm, ma túy “Ngày pháp luật” tại cơ quan.
3. Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại lồng ghép nội dung tuyên
truyền về công tác phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy gắn vào các ấn
phẩm, tờ rơi, tờ gấp TTĐN… theo ý kiến chỉ đạo (nếu có) hoặc chuyên đề
nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025.
4. Phòng Quản lý biên giới và phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế căn cứ
chức năng nhiệm vụ chủ động nắm thông tin tình hình, phối hợp tham mưu thực
hiện các nội dung hoạt động đối ngoại trong công tác phòng, chống phòng
chống ma túy. Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động xuất nhập
cảnh của cán bộ, công chức, viên chức; công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và
phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống ma túy
giai đoạn 2021 – 2025.
5. Văn phòng Sở thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác trực bảo đảm
an ninh trật tự cơ quan, đơn vị. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về Công an
tỉnh: báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/5; báo cáo 01 năm gửi trước ngày 15/11
hằng năm./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c) ;
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CM, NV ;
- Trung tâm TT&DVĐN;
- Cổng thông tin điện tử Sở ;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Tuyết Mai

