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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Số:           /KH-STNMT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Bắc Kạn, ngày        tháng 11 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Rà soát, thống kê ngƣời nghiện ma túy 

 

Thực hiện Kế hoạch số 667/KH-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về 

việc rà soát, thống kê người nghiện ma túy, Sở Tài nguyên và Môi trường xây 

dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Rà soát, thống kê người nghiện ma túy; đánh giá đúng thực trạng số người 

nghiện ma túy, số người sử dụng trái phép chất ma túy (nếu có) tại các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống ma túy. 

2. Việc thống kê người nghiện ma túy phải đảm bảo tính khoa học, chính 

xác, khách quan, kịp thời, thực hiện từ cơ sở và theo bảng biểu, tiêu chí thống kê 

đã được thống nhất. 

II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đối tƣợng. 

 Người nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy: Công chức, viên chức 

và người lao động, con em của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường.  

2. Nội dung. 

- Rà soát, thống kê người nghiện ma túy đã có hồ sơ quản lý (theo mẫu A1); 

phát hiện, lập hồ sơ người nghiện ma túy mới; loại ra khỏi danh sách những người 

không thuộc diện quản lý, cụ thể: Xác định người nghiện ma túy theo xác nhận 

tình trạng nghiện của cơ quan y tế (được quy định tại Thông tư liên tịch số 

17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của liên Bộ: Y tế, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Công an về quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác 

định tình trạng nghiện ma túy). 

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo tình hình người nghiện và người sử 

dụng trái phép chất ma túy. 

3. Phƣơng pháp 

- Phát động phong trào trong công chức, viên chức, người lao động cung cấp 

thông tin về người sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng chuyên môn, đơn vị 
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thuộc Sở, nhằm phát hiện, lập hồ sơ quản lý đối với người nghiện ma túy mới phát 

hiện. 

- Rà soát, thống kê theo các biểu A1, A2, A3 gửi kèm. 

4. Phân công trách nhiệm  

Rà soát, thống kê người nghiện ma túy tại các phòng chuyên môn, đơn vị 

thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với các trường hợp nghi nghiện ma túy, phối hợp 

với cơ quan chức năng để xác định tình trạng nghiện. Kết quả rà soát, thống kê gửi 

Văn phòng Sở tổng hợp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển 

khai thực hiện; tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thống kê người nghiện ma 

túy trong phạm vi quản lý và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Sở) 

trước ngày 20/12/2019 để tổng hợp. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- UBND Bắc Kạn (b/c); 

- Công an tỉnh Bắc Kạn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, đơn vị (t/h); 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, Quang. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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