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KẾ HOẠCH 

Triển khai “Tháng hành động phòng chống ma túy” năm 2022 

 

Thực hiện Công văn sô 1335/KH-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy 

năm 2022, Sở Giao thông vận tải (GTVT) xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 

với các nội dung thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp 

chặt chẽ của đoàn thể, tổ chức xã hội, nhân dân trong công tác phòng, chống ma 

túy, tội phạm và tệ nạn ma tuý tại cơ quan, nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền sâu rộng đến công chức, viên chức, người lao động toàn 

ngành về tác hại của ma túy, quyền, nghĩa vụ trong công tác phòng ngừa, đấu 

tranh chống tội phạm và tệ nạn ma tuý, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức 

và hành động của mỗi người để tích cực tham gia phòng, chống ma túy. 

- Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện ngành, tránh hình thức, 

lãnh phí.  

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2022 được tổ 

chức từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022. 

2. Phạm vi triển khai: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động phòng 

chống ma túy của Ngành và chỉ đạo các cơ sở, đơn vị hoạt động trong ngành 

GTVT triển khai thực hiện Kế hoạch theo điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội và 

yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tập 

trung tuyên truyền những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2022; 

hậu quả, tác hại của việc sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; 

kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động của cơ quan. 
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- Đề xuất cơ quan cấp trên biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với 

những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống mại dâm 

của ngành (nếu có) theo quy định hiện hành. 

- Tổ chức ký cam kết về phòng, chống ma túy tại cơ quan. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện kế hoạch này từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của 

đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở chủ trì, theo dõi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 

triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Công an 

tỉnh trước ngày 03/7/2022. 

2. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh Sở GTVT phối hợp thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy  

năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Công đoàn cơ sở; 

- Đoàn Thanh niên CSHCM Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT,. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lã Hoài Nam 
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