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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh 

về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch 

số 868/KH-BDT ngày 26/10/2021 của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa về việc thực 

hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; 

UBND huyện Bá Thước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc 

từ huyện đến cơ sở; tăng cường chỉ đạo làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ 

và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng, đơn vị, địa phương 

của huyện trong công tác phòng, chống ma túy, nhất là vai trò của người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị. Triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy phòng ngừa là 

chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là quan trọng để giải quyết tổng 

thể cả về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của công chức, người lao động 

trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc của huyện và đồng bào vùng dân tộc 

miền núi về ý nghĩa quan trọng của công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.  

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức phòng, chống ma túy, 

tác hại của ma túy đối với gia đình và cộng đồng người dân vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt quan tâm vào người dân vùng sâu, vùng xa, 

vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cho đồng 

bào các dân tộc, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, nhằm phát triển kinh tế - 

xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng DTTS 

và miền núi của huyện.  

2. Yêu cầu  

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 15/10/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện các 

chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, chiến lược quốc gia của Đảng và Chính phủ 

về công tác phòng, chống ma túy, với Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên  truyền 

phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021- 2025” theo Quyết định số 677/QĐ-UBDT ngày 05/10/2021 của 

Ủy ban Dân tộc, gắn với thực hiện các chương trình, chính sách, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy được thực 
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hiện với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tình hình thực tế tại các 

xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện.  

3. Phạm vi kế hoạch  

Kế hoạch thực hiện trên địa bàn của 21 xã, thị trấn; trong đó, tập trung ưu 

tiên triển khai thực hiện trên địa bàn các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi và 

các trường học (THCS, THPT, DTNTTHCS Bá Thước).  

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai 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; Kế hoạch hành động số 173-

KH/TU ngày 21/10/2019 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 

19/11/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; 

tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 

của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; Đề 

án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma 

túy trên địa bàn Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025” ban hành theo Quyết định số 

272/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND; gắn kết chặt chẽ, lồng 

ghép nội dung chương trình phòng, chống ma túy với phòng, chống tội phạm, 

phòng chống HIV/AIDS và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác 

trong vùng dân tộc, miền núi. 

 2. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân 

tộc nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện có hiệu quả Quyết định 

số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 

2025, trong đó lồng ghép tuyên truyền các nội dung về phòng, chống ma túy 

trong nội dung tuyên truyền của Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền vận động 

trong vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.  

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đến 

các hộ dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đặc biệt người dân 

vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; phổ biến thông tin cho Nhân dân về 

cách nhận biết và tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các loại, 

dạng thức ma túy mới; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân 

tiêu biểu trong phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đồng thời, cảnh báo các 

phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng phạm tội về ma tuý.  

 4. Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là tại các địa bàn miền núi, 

khu vực giáp ranh, tiếp giáp các huyện, vùng dân tộc thiểu số chấp hành tốt các 

quy định của pháp luật, không trồng cây có chứa chất ma túy, góp phần xây dựng 

mỗi bản, làng là một “lá chắn” hữu hiệu trong phòng, chống tội phạm ma túy; tổ 

chức tập huấn nâng cao năng lực, cung cấp thông tin định kỳ cho người có uy tín 

về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, lĩnh vực an ninh, quốc phòng, 

âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch... 
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III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

- UBND huyện giao cho phòng Dân tộc phối hợp với các phòng, ban, 

ngành, đơn vị, địa phương có liên quan lồng ghép tổ chức các Hội nghị tuyên 

truyền, vận động trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi gắn với nhiệm 

vụ chính trị của cơ quan được giao hằng năm.  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị triển khai Kế hoạch 

đến các phòng, ban ngành, đơn vị phổ biến tuyên truyền đến công chức, người 

lao động để thực hiện.  

- Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành, UBND các xã, 

thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện lồng ghép tuyên truyền, vận động tại 

các hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về hiểu 

biết pháp luật của các đề án, chương trình, chính sách do phòng Dân tộc đảm 

nhận như: Đề án Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhận cận huyết giai đoạn 2022 - 

2025; Chính sách đối với Người có uy tín; Dự án truyền thông, tuyên truyền, vận 

động đồng bào vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025; Hội nghị tập huấn cho 

cán bộ làm công tác dân tộc... để thực hiện.  

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ vào Kế hoạch số 226/KH-UBND 

ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống ma 

túy giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 677/QĐ-UBDT ngày 05/10/2021 của 

Ủy ban Dân tộc phê duyệt Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống 

tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 

2025”; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể trên địa bàn, giao cho các 

ngành, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, 

thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước; xây dựng các điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của Người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác phòng, chống ma túy trên địa 

bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện. Đổi mới hình thức, biện pháp 

tổ chức tuyên truyền cho phù hợp với đặc điểm văn hóa, nhận thức của từng địa 

phương, dân tộc. Vận động quần chúng nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi cam kết, thực hiện tốt 4 phong trào “5 không” (không 

mua bán, không vận chuyển, không tàng trữ, không sử dụng trái phép các chất 

ma túy, không trồng cây thuốc phiện). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Dân tộc huyện  

- Giao Phòng Dân tộc làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các phòng thuộc 

UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo huyện tổ 

chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch 

tham mưu cho lãnh đạo huyện báo cáo Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh theo quy định. 

2. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao, phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này. 

3. UBND các xã, thị trấn và các xã có thôn đặc biệt khó khăn 

 - Căn cứ vào tình hình và chức năng, nhiệm vụ cụ thể trên địa bàn, giao cho 

bộ phận chuyên môn tham mưu công tác dân tộc của xã, phối hợp với các bộ 

phận có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến 
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các nội dung tại Kế hoạch này cho đồng bào vùng DTTS và miền núi của xã, thị 

trấn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn huyện trong tình hình mới; phối hợp tốt với phòng Dân 

tộc huyện thực hiện công tác tuyên truyền, vận động khi có nhiệm vụ cụ thể theo 

quy định.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về phòng Dân tộc định kỳ 6 tháng 

(vào ngày 10/6) và hằng năm (vào ngày 10/12) để tổng hợp báo cáo Ban Dân tộc 

tỉnh và cơ quan liên quan theo quy định./. 
 

Nơi nhận:      
- Như kính gửi;                                                                                  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND 21 xã, thị trấn; 

- Công an huyện; 
- Các trường: THCS, THPT, DTNTTHCS Bá Thước 

- Đăng trên Cổng TT điện tử UBND huyện; 

- Lưu: VT; DT (K. 01 bản). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Lò Văn Thắng 
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