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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:  193  /BC-SNN     Quảng Trị, ngày 29  tháng  6 năm  2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác phòng chống ma túy đến năm 2020 

 

Kính gửi: Công an tỉnh Quảng Trị. 
 

Thực hiện kế hoạch số 194/KH-BCĐ ngày 25/02/2020 của Ban Chỉ đạo  

138 tỉnh Quảng Trị về tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến 

năm 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện công tác 

phòng chống ma túy giai đoạn 2017 – 2020 như sau: 

I. Tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng chống ma túy 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện 

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về Nông nghiệp; lâm nghiệp;  thuỷ sản; thuỷ lợi 

và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ 

sản  trong quá trình sản xuất đến đưa ra thị trường tiêu thu. Trong thời gian 

qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động quán triệt triển khai nội dung Chỉ thị 

số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Kết 

luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

Chỉ thị số 48-CT/TW. Sở đã tổ chức lồng ghép trong các buổi Hội nghị toàn 

ngành, Hội nghị cán bộ công chức hàng năm của cơ quan Sở để triển khai, phổ 

biến, tuyên truyền nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường sự đoàn kết, tạo 

sự đồng thuận cao trong tập thể cơ quan. 

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống 

tội phạm ma túy thông qua các buổi sinh hoạt theo Điều lệ Đảng, thực hiện tốt 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với phong trào thi đua 

khen thưởng đến từng cán bộ Đảng viên. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn ma túy. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng luôn quan tâm giáo dục cán bộ, 

đảng viên trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là trong tình hình hội nhập 

quốc tế với phương châm chủ động phòng ngừa là chính gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị được giao. 

2. Kết quả trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy 

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Chương trình công tác 

trọng tâm, các kế hoạch cụ thể trên các lĩnh vực và đặc biệ là kế hoạch thực hiện 

tháng hành động phòng chống ma túy nhằm triển khai đến các phòng, cơ quan 
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hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Công tác giao ban hàng tuần, tháng, quý 

được tiến hành nghiêm túc, qua đó đánh giá các kết quả đạt được và chưa đạt 

được để đề xuất những giải pháp, biện pháp khắc phục và triển khai nhiệm vụ có 

hiệu quả trong thời gian đến. Qua đó, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ 

chính trị được giao và phòng ngừa kịp thời các vấn đề còn thiếu sót, vướng mắc 

trong việc đề cao cảnh giác tội phạm . 

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức về tác hại ma 

túy và tình hình tội phạm ma túy ngày càng nguy hiểm; trong thời gian qua, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo có hiệu 

quả về cảnh giác đối với tội phạm, tệ nạn ma túy. Hình thức tuyên truyền chủ 

yếu lồng ghép trong các cuộc giao ban Sở, giao ban Ngành, tại các cuộc họp, 

sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt công đoàn và Đoàn thanh niên. Qua công tác tuyên 

truyền, nhận thức về tác hại của ma túy, ý thức tham gia phòng chống ma tuý 

của công chức, viên chức được nâng cao; đưa tiêu chí phòng chống ma tuý và 

các tệ nạn xã hội vào phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ công chức, viên 

chức nên được thực hiện khá hiệu quả; Thực hiện đăng ký cơ quan “đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; cùng với việc được Cấp ủy Đảng, Chính 

quyền quan tâm chỉ đạo, đến nay không có người nghiện ma túy, người phạm tội 

trong công chức, viên chức trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: 

Xác định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn ma túy 

diễn biến ngày càng phức tạp, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiếp tục 

đẩy mạnh hoạt động chống phá nhằm gây mất ổn định chính trị; tình hình kinh 

tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh, 

trật tự. Do vậy, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần quan tâm không 

được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp của tội phạm. Để 

tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, 

mua bán người, Sở Nông nghiệp và PTNT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 

trong thời gian tới như sau: 

- Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải xác định công tác phòng chống tội 

phạm, tệ nạn ma túy, mua bán người là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần 

ưu tiên thực hiện. 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách 

nhiệm của mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, 

đơn vị để mỗi người thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác 

phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mua bán người; tổ chức thực hiện có hiệu 

quả việc đảm bảo trật tự trong cơ quan, đơn vị. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mua bán 

người; nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong toàn ngành và các cơ quan, đơn vị về công tác phòng chống tội phạm, tệ 

nạn ma túy. Biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
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sắc trong phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mua bán người. 

Thực hiện phương châm “phòng ngừa là chính”. Thực hiện có hiệu quả việc ký 

kết với địa phương về công tác an ninh trật tự. 

Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức trong cơ quan nêu cao cảnh 

giác, trách nhiệm trong việc giữ gìn tài sản của cơ quan. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng chống ma túy, phòng chống 

giai đoạn 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của Sở 

Nông nghiệp và PTNT ./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Lưu: VP, TCHC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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