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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /STNMT-VP 
V/v: Triển khai thực hiện            

“Tháng hành động phòng, chống     

ma túy năm 2019” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bắc Kạn, ngày      tháng 6  năm 2019 

                          Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 

- BCH Đoàn Sở . 

Thực hiện Văn bản số 2913/UBND-NCPC ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019”. 

Để triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019”, Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc, BCH Đoàn thanh niên Sở triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Quán triệt, tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động, đoàn 

viên trong đơn vị thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” với chủ đề 

“Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu” gắn với việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 

49/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 20/KH-STNMT 

ngày 21/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Chương 

trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người 

năm 2019. 

2. Tuyên truyền tới công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên về hiểm 

họa của tệ nạn ma túy, hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma 

túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, trong đó tập trung tuyên truyền về tác hại 

của các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới có xu hướng lan rộng trong giới 

trẻ như: cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “bóng cười”… 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tổ chức đăng tải 

các tin bài về hiểm họa của tệ nạn ma túy, hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản 

xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội trên trang thông tin 

điện tử của Sở. 

4. BCH Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống 

ma tuyến (tháng 6), “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, 

chống ma túy” (26/6) thông qua việc tuyên truyền, quán triệt tới các đoàn viên, thanh 

niên đề cao lối sống lành mạnh, không sử dụng ma túy và phát động đoàn viên thanh 

niên tham gia công tác phòng chống ma túy tại khu dân cư. 
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5. Văn phòng Sở tổ chức treo băng zôn với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi 

bắt đầu”; theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị, Đoàn thanh niên trong 

việc tổ chức các hoạt động nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 

2019”; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Công an tỉnh trước ngày 04/7/2019. 

  Các phòng, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện gửi Văn phòng Sở trước ngày 

30/6/2019. 

Với nội dung trên, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị tổ chức thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Công an tỉnh (tổng hợp); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP (Hạnh 03b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

Nông Văn Kỳ 
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