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KẾ HOẠCH 

Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” tháng 6/2022  

trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

Thực hiện Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về công tác phòng chống ma tuý năm 2022; Kế hoạch số 47/KH-

UBND ngày 24/2/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về công tác phòng chống ma 

tuý năm 2022, UBND huyện Tủa Chùa xây dựng thực hiện “Tháng hành động 

phòng, chống ma túy” tháng 6/2022 với những nội dung sau:  

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

           1. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về tệ nạn ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật Phòng, chống 

ma túy năm 2021 tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của 

các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tầng lớp Nhân dân trong 

thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp 

phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

2. Huy động lực lư ng, phương tiện, s  dụng đ ng bộ các biện pháp để 

trấn áp mạnh mẽ tội phạm về ma túy; kiên quyết ngăn chặn và kiềm chế sự gia 

tăng tình hình tội phạm, số người nghiện ma túy; Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà 

nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm; 

phối h p chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành có liên quan trong công tác xác 

định tình trạng nghiện, quản lý người nghiện ma túy, góp phần ngăn chặn, kiềm 

chế tệ nạn ma túy trên địa bàn. 

3. Kế hoạch phải đư c quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tiến 

hành đ ng bộ, thống nhất từ cơ sở; các hoạt động của tháng hành động cần đư c 

triển khai thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng về truyền thông. Phát hiện và biểu 

dương kịp thời, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác phòng, chống ma túy. 

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa 

1.1. Về nội dung 

 - Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về kết quả nổi bật công tác phòng, chống 

ma túy của lực lư ng chức năng; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm 

ma túy; nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực 

tham gia phòng, chống ma túy của quần chúng Nhân dân. 
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- 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. 

- Tác hại của ma túy nhất là các loại ma túy tổng h p, cách nhận biết các 

loại cây có chứa chất ma túy (cây cần sa, cây thuốc phiện...), số người s  dụng 

trái phép ma túy tổng h p dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, ảo giác, 

loạn thần (đối tư ng “ngáo đá”) để kịp thời đề xuất, đưa vào quản lý, góp phần 

phòng ngừa tội phạm. 

- Các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma 

túy đặc biệt là kịp thời khen thưởng, động viên quần chúng Nhân dân tham gia 

tích cực giúp đỡ cơ quan Công an trong công tác đấu tranh tội phạm về ma túy; 

cổ vũ động viên gương người nghiện ma túy cai nghiện ma túy thành công. 

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ở các 

xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học; chú trọng l ng ghép các nội dung tuyên 

truyền phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể 

dục, thể thao... giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho thanh thiếu 

niên, học sinh. 

- Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phong trào phòng, 

chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đ ng dân cư. Tiếp tục phát động phong 

trào quần chúng Nhân dân ở tổ dân phố, thôn, bản... tích cực tham gia đấu tranh, 

phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn. Thiết lập hòm thư, đường 

dây nóng tố giác tội phạm... 

 1.2. Về hình thức: Thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên 

truyền, phù h p với đặc điểm, tình hình, phong tục tập quán của từng địa bàn, tập 

trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ 

cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh. Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0, hệ 

thống mạng xã hội (Zalo, Facebook...), trang thông tin điện t , nền tảng di động... 

2. Công tác tấn công, trấn áp, điều tra xử lý tội phạm ma túy 

- Triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lư ng Công an, 

trong đó coi trọng công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, điều tra cơ bản về đối 

tư ng liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy, người nghiện ma túy, người s  

dụng trái phép chất ma tuý..., nắm chắc tình hình tại tuyến, địa bàn trọng điểm về 

ma túy; phối h p với các địa phương làm tốt công tác trao đổi thông tin, nắm 

chắc tình hình, diễn biến các đối tư ng phạm tội ma túy. 

 - Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức đ t cao điểm 

tấn công trấn áp tội phạm về ma túy; phát huy tinh thần, trách nhiệm phát hiện, tố 

giác các trường h p vi phạm pháp luật về ma túy. 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát hành chính trên các 

tuyến giao thông, địa bàn công cộng, địa bàn giáp ranh nhằm phát hiện, bắt giữ, 

x  lý đối tư ng phạm tội về ma túy. Kiểm tra x  lý nghiêm những trường h p lái 

xe dương tính với các chất ma túy trong quá trình tham gia giao thông. 
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- Nâng cao hiệu quả chất lư ng công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật 

tự, tăng cường kiểm tra, quản lý các loại hình kinh doanh lưu trú (nhà nghỉ, quán 

karaoke, nhà trọ), cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về an ninh trật 

tự, ngăn chặn không để tội phạm ma túy l i dụng tổ chức, chứa chấp, cưỡng ép, 

lôi kéo s  dụng trái phép chất ma túy. Kịp thời đề xuất, x  lý cơ sở và chủ cơ sở 

để xảy ra sai phạm. 

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các hoạt động mua bán liên quan 

đến các loại thuốc, thuốc thú y có chứa hoạt chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền 

chất ma túy đư c phép nhập khẩu, sản xuất lưu hành phòng ngừa hành vi chiết xuất, 

sản xuất trái phép chất ma túy. Phối h p chặt chẽ, đ ng bộ, tăng cường quản lý hoạt 

động kinh doanh h p pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; 

không để xảy ra vụ việc sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường công tác phát hiện, khởi tố điều tra các vụ án chuyển Viện 

Kiểm sát nhân dân truy tố, Toà án nhân dân xét x  nghiêm minh tội phạm ma 

túy; phối h p với Viện Kiểm sát, Tòa án lựa chọn các vụ án trọng điểm xét x  

điểm để nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa, răn đe chung cho toàn xã hội. 

 3. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma 

túy và điều trị nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy 

 - Tiếp tục rà soát, thống kê số liệu người nghiện, người s  dụng trái 

phép chất ma tuý, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; kiểm tra rà soát, 

thống kê lại h  sơ quản lý người nghiện, người nghiện sau cai, người s  dụng 

trái phép chất ma túy để theo dõi, bổ sung thông tin tài liệu trong h  sơ; thống 

kê số lư ng người nghiện, người s  dụng trái phép chất ma túy đã đư c xác 

định tình trạng nghiện. 

- Trên cơ sở rà soát, phân loại, tổ chức thực hiện quyết liệt việc xét 

nghiệm chất ma túy theo quy định, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ra quyết 

định quản lý người s  dụng trái phép chất ma túy, quản lý sau cai, quản lý 

người nghiện; Chủ động lập h  sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện; áp dụng 

các biện pháp cai nghiện phù h p, lập h  sơ áp dụng biện pháp x  lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Rà soát, lập h  sơ quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú đối với các đối 

tư ng đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp cai nghiện ma túy; phối h p 

thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định, bao g m: quản lý 

về cư trú, tư vấn giúp đỡ tái hòa nhập cộng đ ng, phòng, chống tái nghiện ma 

túy, theo dõi chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi s  dụng trái 

phép chất ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật. 

 - Kiểm soát chặt chẽ các trường h p tham gia chương trình điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, không để các 

đối tư ng l i dụng tổ chức s  dụng trái phép chất ma túy hoặc tham gia điều trị 

mang tính đối phó để không bị đưa vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn và 

đưa đi cai nghiện bắt buộc. 
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 III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 1. Công an huyện 

 - Chủ trì, tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch 

Tháng hành động phòng, chống ma túy; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng h p 

kết quả thực hiện kế hoạch; phát động mở đ t cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về 

ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân 

phòng, chống ma túy (26/6); theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc. 

 - Tiếp tục phối h p các ngành, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; tăng cường công tác tuyên 

truyền trực tiếp như: đăng tin, bài trên trang Công an huyện, tuyên truyền lưu 

động, tuyên truyền cảnh báo các hành vi phạm tội về ma túy. 

 - Chủ trì, phối h p với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và 

tổ chức thực hiện Lễ ra quân xuống đường Mit-tinh cổ động nhân “Ngày toàn dân 

phòng, chống ma tuý 26/6” năm 2022. 

 - Chỉ đạo Công an các xã rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách người nghiện, 

người s  dụng trái phép chất ma túy trên toàn huyện; tham mưu UBND xã, thị trấn 

lập h  sơ đưa người nghiện ma túy vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện, lập h  sơ đề nghị áp dụng 

biện pháp x  lý vi phạm hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc, qua đó 

làm giảm tội phạm, giảm phức tạp về tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện. 

 - Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những địa 

bàn có dấu hiệu phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy; các phương thức thủ đoạn 

hoạt động mới của tội phạm ma túy, nhận diện các loại đối tư ng, nhất là số đối 

tư ng từ nơi khác đến có biểu hiện hoạt động tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái 

phép chất ma túy để chủ động triển khai các kế hoạch đấu tranh phù h p. 

 - Siết chặt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý các loại hình kinh 

doanh lưu trú (nhà nghỉ, karaoke, nhà trọ), tập trung vào những cơ sở kinh doanh 

dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về ANTT, ngăn chặn không để tội phạm ma túy 

l i dụng tổ chức, chứa chấp s  dụng trái phép chất ma tuý. 

 - Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn khai thác tối đa hệ thống cơ sở DLQG về 

dân cư, dữ liệu CCCD phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý người nghiện, 

người s  dụng trái phép chất ma tuý nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, không để 

phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy và vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác 

quản lý, vận động thu h i vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ tr  trôi nổi, không để tội 

phạm ma túy l i dụng phạm tội. 

 2. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội 

 - Phối h p chặt chẽ với lực lư ng Công an, Toà án nhân dân huyện trong 

công tác lập, duyệt h  sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc theo 

quy định mới của pháp luật. 

 - Nâng cao chất lư ng, hiệu quả hoạt động trong tổ chức quản lý, giáo dục, 

giúp đỡ hỗ tr  tái hòa nhập cộng đ ng đối với các đối tư ng sau cai nghiện. 



5 

 

 3. Trung tâm Y tế huyện 

 - Phối h p với Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện việc cai nghiện ma túy tại cộng đ ng và 

gia đình, thực hiện đúng phác đ  cai nghiện và theo dõi chăm sóc sức khỏe cho 

người nghiện sau cai. 

 - Tiếp tục thực hiện điều trị Methadone cho người nghiện tham gia điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Phối h p chặt 

chẽ lực lư ng Công an các cấp nắm chắc di biến động của bệnh nhân tham gia 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. 

 - Phối h p tích cực với Công an huyện, Công an các xã, thị trấn thực hiện xác 

định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tư ng s  dụng trái phép chất ma tuý. 

 - Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, phối h p với các đơn vị chức 

năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh tân dư c, quản lý s  dụng cấp 

phát các loại thuốc tân dư c gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền chất, 

các loại tiền chất dùng trong y học tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các nhà thuốc... 

nhằm phát hiện kịp thời, x  lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm. 

 4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện 

- Tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy; đưa tin, bài tuyên 

truyền về những tấm gương điển hình trong công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn 

xã hội; gương điển hình người nghiện ma túy cai nghiện thành công, hoạt động 

công tác xã hội tình nguyện trong công tác vận động, giúp đỡ người sau cai 

nghiện ma túy tại địa phương và vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự 

nguyện. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền bằng hình ảnh cách nhận biết các loại cây 

có chứa chất ma túy (cây cần sa, cây thuốc phiện...) để phổ biến sâu rộng trong 

quần chúng Nhân dân, nhằm ngăn ngừa việc tr ng cây có chứa chất ma túy tại 

các hộ gia đình vì không nhận thức đư c cây có chứa chất ma túy. 

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền trực tiếp bằng tiếng Việt và bằng các 

tiếng dân tộc các thông tin cần thiết về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy bằng hình 

thức xe lưu động, loa phát thanh; Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của 

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu 

tiếp nhận thông tin của Nhân dân theo quy định của pháp luật. 

 5. Đề nghị Liên đoàn lao động huyện và Huyện đoàn 

 Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” l ng 

ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; treo khẩu hiệu, băng rôn, 

biểu diễn văn nghệ xung kích tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các địa 

bàn công cộng, khu dân cư... 

 Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên chức lao động, đoàn viên 

thanh niên đề cao lối sống lành mạnh, không s  dụng ma túy và tạo điều kiện cho 

cán bộ, đoàn viên tham gia phong trào phòng, chống ma túy tại địa bàn dân cư. 



6 

 

 Rà soát, tổng h p danh sách những thanh niên ở khu dân cư, tổ dân phố, 

thôn bản đang trong độ tuổi thanh thiếu niên có nguy cơ nghiện cao, phân công 

đoàn viên tư vấn tiếp cận tuyên truyền về tác hại của ma túy, vận động người 

nghiện đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, giao các đoàn viên thanh 

niên đảm nhận giúp đỡ người nghiện sau cai. 

 6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma tuý; phổ 

biến, giáo dục pháp luật phòng chống ma tuý cho học sinh, đặc biệt là các trường 

trung học phổ thông; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh vi phạm pháp luật về 

phòng chống ma tuý. 

 Phối h p với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để 

quản lý, giáo dục học sinh về phòng, chống ma tuý. 

 Trong trường h p cần thiết phối h p với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền tổ chức xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể để phát hiện học sinh s  dụng 

trái phép chất ma tuý. 

 7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối h p các ban, ngành 

liên quan, chính quyền cơ sở tăng cường rà soát địa bàn, phát hiện và x  lý kịp 

thời việc tr ng cây có chứa chất ma túy. Đ ng thời, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát 

các hoạt động mua bán liên quan đến thuốc thú ý có chứa hoạt chất gây nghiện, 

chất hướng thần, tiền chất ma túy đư c phép nhập khẩu, sản xuất lưu hành nhằm 

phòng ngừa hành vi chiết xuất trái phép chất ma túy. 

 8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện: Tăng 

cường công tác truy tố, xét x  các vụ án phạm tội về ma túy; ra quyết định áp 

dụng biện pháp x  lý vi phạm hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc trong tháng cao điểm. Tổ chức đưa các vụ án phạm tội về ma túy ra xét 

x  lưu động để tuyên truyền, răn đe phòng ngừa tội phạm và phục vụ yêu cầu, 

nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

 9. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối h p với Công an 

huyện, Trung tâm Y tế huyện, tham mưu UBND huyện cấp, duyệt kinh phí việc 

xét nghiệm, xác định tình trạng nghiện. 

 10. UBND các xã, thị trấn 

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống ma tuý, vận động nhân dân phòng ngừa, tố giác tội phạm ma tuý 

trên hệ thống loa đài truyền thanh, trạm thông tin xã, thị trấn; treo khẩu hiệu, 

băng rôn tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy ở những nơi công cộng; tổ 

chức tuyên truyền lưu động, diễu hành cổ động tuyên truyền hưởng ứng Tháng 

hành động phòng, chống ma tuý và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26/6). 

 - Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã tăng cường vận động người nghiện đi 

cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone tại 

Cơ sở cai nghiện, cộng đ ng; chú trọng tới công tác quản lý, giúp đỡ người sau 

cai nghiện để phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả. 
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 - Ra quyết định quản lý người s  dụng trái phép chất ma túy theo quy định 

mới của Luật PCMT năm 2021. Làm tốt công tác lập h  sơ đề nghị áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có 

nơi cư trú ổn định; tập trung rà soát, lập h  sơ đưa các đối tư ng vào diện giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn làm ngu n để đưa người nghiện đi cai nghiện bắt 

buộc, đi cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng.  

 IV. CHỈ TIÊU CÔNG TÁC CỤ THỂ 

 1. Phát hiện, bắt giữ 04 vụ phạm tội về ma tuý. 

 2. Không để xảy ra các vụ, việc đột xuất, bất ngờ về tội phạm ma tuý ảnh 

hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

 3. Thực hiện đưa 04 người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

 4. Tổ chức xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể và xác định tình trạng 

nghiện cho 50 người s  dụng trái phép chất ma tuý. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đư c phân công, các cơ quan, ban, ngành, tổ 

chức đoàn thể huyện tổ chức quán triệt và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

Tháng hành động phòng, chống ma túy - 26/6 hiệu quả, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

 2. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 

30/6/2022. Kết thúc Tháng hành động phòng, chống ma túy, các cơ quan, ban, 

ngành, tổ chức đoàn thể huyện báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện Tủa 

Chùa (qua Công an huyện Tủa Chùa) trước ngày 01/7/2022 để tổng h p. 

 3. Giao Công an huyện kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch của các đơn vị; đề xuất các hình thức khen thưởng nhằm biểu dương, khen 

thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma 

túy; đ ng thời, tổng h p báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” 

tháng 6/2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa, UBND huyện Tủa Chùa yêu cầu các 

cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ;         để b/cáo;   

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    /6/2022 của UBND huyện Tủa Chùa) 

 

1. Tích cực hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý 26/6! 

2. Tuổi trẻ chung tay vì cộng đ ng không ma túy! 

3. Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - hãy tránh xa ma túy! 

4. Ma túy đá, phá cuộc đời! 

5. Ma tuý hiểm hoạ của cộng đ ng! 

6. Vì sức khoẻ của bạn, hạnh phúc gia đình bạn hãy tránh xa ma tuý! 

7. Tham gia phòng, chống ma tuý là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội!  

8. Sống tuổi trẻ, nghĩ tương lai, nói không với ma túy! 
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