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

 

BÁO CÁO 

Công tác triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy 
 

 

Kính gửi: Phòng Tham mưu - Công an tỉnh. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2374/KH-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính 

phủ phát động, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả công tác tổ chức triển 

khai tháng hành động phòng, chống ma túy tại Sở Nông nghiệp và PTNT như sau:  

Để hưởng ứng ngày Quốc tế phòng chống ma túy, ngày toàn dân phòng 

chống ma túy 26 tháng 6, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch số 

939a/KH-SNN ngày 02/6/2020 về thực hiện tháng hành động phòng, chống ma 

túy do Thủ tướng Chính phủ phát động (từ ngày 01/6 đến 30/6/2020) với mục 

đích: phát động toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành 

hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, hưởng ứng “Ngày Quốc tế 

phòng, chống ma túy” và ngày “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 

6” nhằm nâng cao nhận thức về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, 

gia đình và xã hội, để công chức, viên chức, người lao động có kỹ năng tự 

phòng ngừa; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh 

phòng, chống ma túy; kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào cơ 

quan, đơn vị.  

 Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị nên trong 

thời gian qua, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở quán triệt và 

triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma 

túy của Ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả như: lồng ghép trong các 

cuộc họp giao ban hàng tuần, sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, sinh hoạt của Đoàn 

thanh niên hàng tuần; treo băng rôn, khẩu hiểu hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng 

chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”...  

 Nội dung hoạt động tuyên truyền đa dang, phong phú, bao gồm: 

 - Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma tuý, xử lý 

hành vi có liên quan đến tệ nạn ma tuý và các quy định khác có liên quan. 

 - Các biện pháp phòng ngừa, lạm dụng ma tuý đối với bản thân, gia đình 

và xã hội, biện pháp giảm tác hại, điều trị nghiện ma tuý bằng thuốc thay thế. 
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 - Lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động kiên quyết không 

tham gia tệ nạn ma tuý. 

 - Ý thức tự giác khai báo về tình trạng sử dụng và nghiện ma tuý và các 

gương điển hình nỗ lực, quyết tâm từ bỏ ma tuý. 

Trên đây là báo cáo công tác triển khai tháng hành động phòng, chống ma 

túy năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Trần Thanh Hiền 

 


		2020-06-29T14:21:34+0700
	Việt Nam
	Trần Thanh Hiền<tranthanhhien@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-06-29T14:22:20+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




