
 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 

Số:          /KH-UBND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Sơn Dương,  ngày       tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy 

 trên địa bàn huyện Sơn Dương 
 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Sơn 
Dương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, 
đơn vị trong triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đảm bảo 

kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. 

- Huy động sự tham gia có trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai Luật Phòng, chống ma túy năm 
2021 trên địa bàn toàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải 

đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ 
trong quá trình thực hiện Kế hoạch này theo đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo 
chất lượng, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải 

quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật. 

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng lộ 

trình chi tiết triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy. 

 II. NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

 1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma 
túy và các văn bản hướng dẫn thi hành 

1.1. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy và các 

văn bản hướng dẫn thi hành 

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán 
triệt, triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy tại điểm cầu UBND huyện và 

kết nối đến điểm cầu UBND các xã, thị trấn. 

(Công an huyện, Phòng Tư pháp thực hiện theo Kế hoạch của cấp trên) 

1.2. Tiếp nhận tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Phòng, chống 

ma túy do cấp trên phát để cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
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- Đăng tải, phổ biến, giới thiệu nội dung của Luật Phòng, chống ma túy và 
các văn bản hướng dẫn thi hành lên Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã 

hội như Fanpage, Zalo OA… 

- Phối hợp, xây dựng các tin, bài, phóng sự hoặc lồng ghép tuyên truyền 

các nội dung liên quan đến triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy trên 
các phương tiện thông tin đại chúng và trong Nhân dân… 

(Công an huyện, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, các 
đơn vị có liên quan thực hiện) 

1.3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các 

hình thức thiết thực và hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp; nội dung 
tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tình hình, phong tục của từng địa bàn và các 

nhóm đối tượng… tập trung vào các đợt cao điểm và tháng hành động phòng, 
chống ma túy. 

1.4. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tích 

cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy do cấp trên tổ chức. 

(Mục 1.3 và 1.4: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị - xã 

hội huyện; Hội Luật gia huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện thực hiện) 

2. Công tác kiểm tra thi hành Luật Phòng, chống ma túy; rà soát văn 
bản quy phạm pháp luật 

- Tiến hành rà soát, tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức và cán bộ 
chiến sĩ nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực an ninh trật 

tự có liên quan đến quá trình triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy để đề 
xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành các 

văn bản quy phạm pháp luật mới cho phù hợp với Luật phòng, chống ma túy và 
các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Nghiên cứu, rà soát tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

quy định về chế độ báo cáo, thống kê về phòng, chống ma túy 

(Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn tham mưu thực hiện thường xuyên) 

3. Kinh phí đảm bảo 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này sử dụng từ ngân sách Nhà nước trong 
dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo 

quy định của pháp luật.  

- Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế 

hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm triển khai thi hành Luật 
Phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện gửi Phòng Tài chính - kế hoạch huyện 

thẩm định trình UBND huyện duyệt theo quy định của pháp luật. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực 
hiện Kế hoạch này tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
nghiêm túc triển khai các nội dung được giao trong Kế hoạch. Quá trình thực 

hiện Kế hoạch này có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Công an 
huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các PCT UBND huyện; 
- UBMTTQ, các tổ chức CT-XH huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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