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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai, thực hiện “Tháng hành động phòng, 

 chống ma tuý” năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1335/KH-UBND ngày 31/5/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma 

tuý” năm 2022. Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả triển khai, thực hiện hưởng ứng 

như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

- Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở 

tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong toàn Sở về nội dung, ý nghĩa, 

tầm quan trọng của “Tháng hành động phòng, chống ma tuý’, “Ngày Thế giới 

phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý” (26/6). 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả và tác hại của tệ nạn ma tuý, nhất là 

là tác hại của việc sử dụng các loại ma tuý tổng hợp, các chất hướng thần; chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cai nghiện ma 

tuý tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở. 

2. Kết quả tổ chức các hoạt động cụ thể 

- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Tháng hành động 

phòng, chống ma tuý”, “Ngày Thế giới phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn 

dân phòng chống ma tuý” (26/6) tại trụ sở cơ quan. 

- Lồng ghép nội dung tìm hiểu các quy định mới của Luật Phòng, chống 

ma tuý năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại của ma 

tuý, đặc biệt là ma tuý tổng hợp và các chất gây nghiện. chất hướng thần núp 

bóng vỏ bọc, hình thức như: tem giấy, bùa lưỡi, bánh lười, cỏ Mỹ, bóng cười,… 

vào buổi sinh hoạt Chi bộ của Sở. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trong toàn Sở về tác 

hại của ma tuý và thủ đoạn lôi kéo, lừa đảo của các đối tượng mua bán trái phép 

chất ma tuý; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành 

động, lan toả phong trào của toàn Sở tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội 

phạm về ma tuý. 



2 

 

- Lãnh đạo Sở tham gia Lễ Mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, 

chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý” vào ngày 26/6/2022 tại 

Trung tâm hội nghị tỉnh. 

- Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại đưa tin về các hoạt động 

hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022 của Sở. 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện hưởng ứng “Tháng hành 

động phòng, chống ma tuý” năm 2022 của Sở Ngoại vụ./. 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Công an tỉnh (PC04); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn, TTTT&DVĐN; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Hưng 
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