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KẾ HOẠCH 

Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 438/KH-UBQG-BCA ngày 18/12/2019 của Ủy 

ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Ủy 

ban Quốc gia) về việc tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến 

năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh) xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc việc triển khai thực hiện Chương 

trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình) được 

phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ và Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA ngày 18/8/2017 của Ủy ban Quốc gia 

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

UBND tỉnh về thực hiện “Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn từ nay đến năm 2020”, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt 

được từ công tác chỉ đạo đến tổ chức thực hiện; phân tích những vấn đề tồn tại, 

khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. 

2. Thông qua tổng kết, các đơn vị rút ra những bài học kinh nghiệm; đề 

xuất các nội dung cấp thiết, giải pháp cụ thể phù hợp với diễn biến tình hình và 

yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn tiếp theo. 

3. Việc tổng kết đánh giá được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở; nội dung tổng 

kết bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nội dung các Đề án, Dự án 

trong Chương trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình theo Đề cương hướng 

dẫn tổng kết kèm theo. 

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

Căn cứ nội dung Chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020; Kế 

hoạch số 245/KH-UBQG-BCA ngày 18/8/2017 của Ủy ban Quốc gia về thực 

hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và Kế hoạch số 

147/KH/UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện “Chương trình 

phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2020”, các sở, 

ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được phân công tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện 

Chương trình, trong đó tập trung đánh giá các nội dung sau: 

1. Đánh giá khái quát tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy từ khi triển khai 

thực hiện Chương trình đến nay. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-424-qd-ttg-chuong-trinh-phong-chong-ma-tuy-den-2020-2017-345552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/ke-hoach-245-kh-ubqg-bca-2017-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-ma-tuy-366838.aspx
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2. Đánh giá việc tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện và quản lý điều hành 

Chương trình. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ 

yếu Chương trình, Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA và Kế hoạch số 147/KH-

UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh đã đề ra trên các lĩnh vực: 

- Công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma 

túy. 

- Nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh chống tội phạm ma túy. 

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy. 

- Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy. 

4. Đánh giá kết quả xây dựng, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện 

các Đề án, Dự án Chương trình đã đề ra theo phân công, cụ thể: 

a) Công an tỉnh: Đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện 04 dự án 

trong Chương trình thuộc chức năng của Công an tỉnh, gồm: 

- Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực 

lượng chuyên trách của lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan và năng lực 

xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”. 

- Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, 

ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp. 

- Dự án “Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho 

lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy”. 

- Dự án “Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị 

trấn”. 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đánh giá kết quả tổ chức triển 

khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và hỗ trợ cai 

nghiện ma túy, quản lý sau cai cho người nghiện ma túy”. 

c) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: Đánh giá kết quả tổ chức triển khai 

thực hiện Dự án: “Tăng cường lực lượng; nâng cao năng lực; sửa chữa, trang bị, 

nâng cấp phương tiện chuyên dụng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống ma túy thuộc Bộ Quốc phòng”. 

d) Sở Thông tin và Truyền thông: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề 

án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại 

chúng”. 

đ) Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề 

án “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các địa phương trọng điểm về ma 

túy”. 
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e) Sở Giáo dục và Đào tạo: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 

“Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực 

phức tạp về tệ nạn ma túy” . 

g) Liên đoàn Lao động tỉnh: Đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện 

Đề án “Phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, 

khu chế xuất”. 

5. Tổng hợp, đánh giá kết quả huy động, sử dụng, phân bổ kinh phí hỗ trợ 

thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. 

6. Đối chiếu với các mục tiêu của Chương trình đề ra, làm rõ những ưu 

điểm và tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Chương trình; chỉ ra các 

nguyên nhân chủ quan, khách quan; khó khăn, vướng mắc quá trình triển khai 

thực hiện nội dung Chương trình. 

7. Kiến nghị, đề xuất các mục tiêu, nội dung, giải pháp chủ yếu để nâng 

cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy cho giai đoạn tiếp theo. 

(Có Đề cương hướng dẫn xây dựng báo cáo chi tiết kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ phân công nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình phòng, 

chống ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và nội dung Kế hoạch này, các sở, 

ban, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức tổng 

kết, đánh giá nghiêm túc kết quả triển khai thực hiện Chương trình. Chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Công an (thời gian kiểm 

tra dự kiến trong tháng 5 và tháng 6/2020). 

2. Mốc thời gian báo cáo và số liệu thống kê tính từ ngày 01/01/2017 đến 

30/6/2020. Báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị gửi về Công an tỉnh - Cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 

về ma túy) trước ngày 05/7/2020 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của tỉnh. 

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

(Sở Nội vụ) và các đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình; hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 
  
Nơi nhận: 
- C04 - Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(PVD). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Dương Xuân Huyên 
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