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KẾ HOẠCH 

 Thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021-2025  

 

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 

2021-2025, Sở Nông nghiêp và PTNT xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện thực 

hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, 

chống ma túy cho công chức, viên chức, người lao động biết để chấp hành thực 

hiện. 

- Tổ chức tốt việc lồng ghép công tác phòng, chống ma túy và phòng chống 

tội phạm với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

- Kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh 

doanh, không để tội phạm ma túy lợi dụng vào việc sản xuất, mua bán trái phép 

các chất ma túy.  

- Kịp thời phát hiện, triệt xóa diện tích trồng cây có chứa chất ma túy. 

 II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 

31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma 

túy giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai 

đoạn 2021-2025;  các Chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, kế hoạch của Trung 

ương, của Tỉnh về phòng, chống ma túy… tới toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động trong toàn ngành. Lồng ghép nội dung chương trình phòng, chống ma túy 

với phòng, chống HIV/AIDS và kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội vào các 

chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị. 

- Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền các cấp và các 

đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các địa bàn trọng điểm, 

khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, 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, kịp 

thời phát hiện, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm.  
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Triển khai các chương trình, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cây 

trồng, vật nuôi thay thế cây có chứa chất ma túy, tập trung vào các địa bàn có nguy 

cơ trồng và tái trồng cao; lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội và dự án khuyến nông, khuyển lâm để thực 

hiện.  

- Tham mưu giải pháp, chính sách hỗ trợ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi thay thế; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy, người sau 

cai nghiện ma túy góp phần phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt tại các vùng đặc biệt 

khó khăn,  khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 

2. Công tác tuyên truyền 

- Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma 

túy; Đa dạng hóa nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp thu 

hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Nội dung 

trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, các quy định của địa phương liên quan đến công tác phòng, chống 

ma túy; tác hại của ma túy... và gắn với tổ chức hoạt động tuyên truyền, 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;  công tác phòng, 

chống ma tuý với phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn mại dâm ... 

- Thường xuyên cập nhật  thông tin và lồng ghép thực hiện công tác phòng, 

chống ma túy với công tác chuyên môn,  tổ chức triển khai thực hiện các chương 

trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

- Phát động, hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy 

nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm. Biểu dương, khen thưởng 

những điển hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn 

vị. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các phòng, ban đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân 

công tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả tốt nội dung Kế hoạch. 

- Chi cục Kiểm lâm: Chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các 

ngành chức năng khác thường xuyên kiểm tra, phát hiện, tổ chức triệt phá diện tích 

cây trồng có chứa chất ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp 

luật về phòng, chống ma túy, vận động người dân không trồng, tái trồng cây có 

chứa chất ma túy. 

- Chi cục Chăn nuôi và thú y:  Phối hợp quản lý, giám sát chặt các hoạt động 

phân phối, bảo quản, tồn trữ, kinh doanh, cấp phát, sử dụng các loại thuốc thú y và 

thuốc khác có chứa chất ma túy, tiền chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần... thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định của pháp luật và Bộ Nông nghiệp 
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và Phát triển nông thôn; không để thất thoát, bị đối tượng lợi dụng vào việc sản 

xuất trái phép chất ma túy. 

 - Chi cục Phát triển nông thôn: Tham mưu phối hợp với các đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện Dự án: “Hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nghị các vật 

nuôi, cây trồng mới thay thế cây có chứa chất ma túy” theo hướng dẫn của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Văn phòng Sở chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức triển khai 

và chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện thực hiện Chương trình 

phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Lạng Sơn.  

 

Nơi nhận:             

- UBND tỉnh (b/c);          

- Công an tỉnh (b/c);   

- Lãnh đạo Sở;    

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc:   

- Lưu: VT. (TTT). 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lý Việt Hưng 
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