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 Thực hiện Thông báo số 532-TB/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 

của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy; Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu 

cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 

sau:  

 1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của đảng viên, cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động về nội dung Chỉ thị số 36-CT/TW, 

ngày 16/8/2019 Bộ Chính trị; Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 15/10/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 

16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma tuý. Trong đó tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện các mục 

tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Kế hoạch số 5549/KH-UBND, 

ngày 13/10/2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình 

phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội 

phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.  

 2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy, trọng tâm là Luật Phòng, chống ma túy 

năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa 

các loại hình tuyên truyền cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

từng đối tượng; tập trung các nhóm có nguy cơ cao như: Học sinh, sinh viên... 

Tăng cường việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng 

trong công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục học sinh, tầng lớp thanh thiếu niên; 

lồng ghép, tích hợp trong chương trình giáo dục, sinh hoạt đoàn thể, góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm ma túy trong thanh 

thiếu niên. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 

“Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6 hàng năm), “Ngày quốc tế 

phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (ngày 26/6 hàng 

năm).  

 3. Nghiên cứu vận dụng chế độ, chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm 

cho người nghiện trong quá trình cai nghiện cũng như sau cai, giúp họ lập nghiệp, 



nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện. 

 4. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép công tác phòng, 

chống ma túy với các Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh; phối hợp xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ 

nạn ma túy. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, 

chống ma túy. 

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện.  

         

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Các Ban, Văn phòng Đảng ủy khối, 

- Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

                            PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

                            

                           Trần Văn Bắc 
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