
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /KH-UBND Gia Lai, ngày      tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”  

và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 684/TTg-KGVX, ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy và các 

biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy nhằm nâng cao nhận thức và hành 

động của toàn dân trong chấp hành pháp luật, tích cực tham gia vào công tác phòng 

ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo an 

ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

2. Chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, phát huy sức 

mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; 

kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy, không để gia tăng số người nghiện, hình thành 

các điểm, tụ điểm và đường dây hoạt động phức tạp về ma túy. 

3. Việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy phải đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Chủ đề: “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy 

tránh xa ma túy”. 

2. Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. 

3. Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về công tác phòng, chống ma tuý, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống 

ma túy năm 2021; hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy 

tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ…), cần sa, các chất hướng thần mới… đến 

từng địa bàn cơ sở. Nêu cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các 

ngành, đoàn thể, gia đình, xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm 

ma tuý, hỗ trợ cai nghiện, giúp đỡ người nghiện ma tuý tái hoà nhập cộng đồng. 

2. Tăng cường công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, cơ 

sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tái hòa 

nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện. 
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3. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy; tập trung vào các địa 

bàn, tuyến trọng điểm, phức tạp về tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy; triệt xóa các 

đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để hình thành đường dây, tụ điểm ma 

túy hoạt động phức tạp, lây lan trong thanh thiếu niên, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số; ma túy thẩm lậu từ Campuchia, Lào vào địa bàn tỉnh.  

4. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với lực lượng phòng, chống ma túy 

của các tỉnh biên giới Campuchia; chủ động trao đổi thông tin về tội phạm ma túy 

để phòng ngừa, ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công an tỉnh 

- Triển khai mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung 

lực lượng, phương tiện tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, tụ 

điểm phức tạp về ma túy, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy để triệt phá. 

- Rà soát, nắm lại số người nghiện ma túy, có kế hoạch quản lý chặt chẽ, không 

để đối tượng nghiện phạm tội và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; có kế 

hoạch bắt giữ số đối tượng truy nã về ma túy.  

- Tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các đối 

tượng quảng cáo, lôi kéo sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy trên mạng xã hội. 

- Tăng cường quản lý, kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, 

nhất là quán bar, cơ sở kinh doanh lưu trú, quán Internet, Karaoke và các hoạt động 

dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch... không để phát sinh tệ nạn ma túy. 

- Phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp lái xe 

dương tính với các chất ma túy trong quá trình tham gia giao thông; các trường hợp 

trồng, tái trồng trái phép cây có chứa chất ma túy.  

- Kịp thời cung cấp và định hướng thông tin về hoạt động trong Tháng hành 

động phòng, chống ma túy cho các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh.  

2. Sở Tư pháp, Sở Thông tin & Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài phát 

thanh truyền hình tỉnh 

- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy; tăng cường đưa 

tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động phòng, chống ma túy. Đa dạng hóa các 

hình thức truyền thông; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, thông điệp truyền hình, 

truyền thanh, phóng sự về phòng chống ma túy; đẩy mạnh truyền thông qua các trang 

thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động...  

- Chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ di động và Internet truyền tải các thông 

điệp, thông tin về phòng, chống ma túy đến người sử dụng dịch vụ bằng nhiều hình 

thức khác nhau. 

- Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động quảng bá, mua bán trái phép trên 

mạng xã hội. Chỉ đạo ngành bưu điện kiểm soát bưu phẩm chặt chẽ, phối hợp với 

các cơ quan hữu quan kịp thời phát hiện việc vận chuyển các chất ma túy bất hợp 
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pháp qua đường bưu điện.  

- Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phòng ngừa, đấu tranh 

chống tội phạm ma túy, tổ chức cai nghiện và phát hiện, xóa nhổ cây trồng có chứa 

chất ma túy.  

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum 

Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phương 

tiện, hàng hóa ra vào địa bàn để phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời hoạt động mua 

bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu; phát hiện, ngăn 

chặn kịp thời ma túy thẩm lậu từ Campuchia vào địa bàn tỉnh.  

4. Sở Y tế, Sở Công Thương 

 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các chất gây nghiện, chất 

hướng thần. Chú ý phòng ngừa, phát hiện tội phạm sử dụng tiền chất, nhất là từ 

nguồn dược phẩm trên thị trường để điều chế, sản xuất ma túy tổng hợp.  

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền địa phương có biện pháp 

quản lý, giúp đỡ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện cho người sau cai 

nghiện trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái nghiện; tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” tại Cơ sở tư vấn 

và cai nghiện ma túy tỉnh phù hợp với tình hình thực tế. 

- Tăng cường cung cấp các dịch vụ cai nghiện tự nguyện; hướng dẫn các địa 

phương triển khai thực hiện công tác cai nghiện, chú trọng cai nghiện tại gia đình, 

cộng đồng. Chỉ đạo cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ rà 

soát, phân loại, tiếp nhận và điều trị cai nghiện theo quy định.  

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Phối hợp các sở, ngành, UBND các địa phương chỉ đạo rà soát, kiểm tra, phát 

hiện xử lý kịp thời việc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Tuyên 

truyền, phổ biến hình ảnh các loại cây có hoạt chất gây nghiện để người dân biết để 

không trồng, mua bán trái phép. 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, xe lưu 

động, treo băng rôn khẩu hiệu dọc các tuyến đường ở địa phương để tuyên truyền 

gắn với các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày toàn 

dân phòng, chống ma túy 26/6.  

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, 

chống tội phạm ma túy ở địa bàn cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học về 

hiểm hoạ của tội phạm và tệ nạn ma tuý gắn với phát động phong trào toàn dân đoàn 

kết xây dựng xã, phường thị trấn không có ma túy; vận động nhân dân tham gia phát 

hiện, tố giác tội phạm ma tuý phù hợp tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời 

bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
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- Tăng cường công tác phối hợp của các ngành chức năng, chính quyền cơ sở 

trong lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và đưa người nghiện vào Cơ sở tư 

vấn và cai nghiện ma túy tỉnh; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giúp 

đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; phát hiện, nhổ bỏ kịp thời cây trồng 

có chứa chất ma túy.  

8. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 

viên 

Phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp 

nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy.  

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 

Phối hợp lực lượng Công an trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma 

túy, đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, đề nghị các sở, ngành, địa phương căn 

cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gửi về UBND 

tỉnh (qua Công an tỉnh - Phòng Tham mưu) để theo dõi; nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma 

tuý” năm 2021; quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 theo quy định, báo cáo kết quả về Công an tỉnh (Phòng Tham 
mưu) trước ngày 05/7/2021 để tổng hợp báo cáo chung của tỉnh. 

2. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện của các đơn vị, địa phương; tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả về 

Bộ Công an trước ngày 15/7/2021 theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);    

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;               
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh;  

- Lưu: VT, NC.     

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thành 
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