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BÁO CÁO 
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 24/6/2015 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
phòng, chống ma tuý giai đoạn 2015 - 2020 

  

Thực hiện Công văn số 448/UBND-NC ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh 
Sơn La về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 24/6/2015 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Dân tộc báo cáo một số nội dung như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

- Từ năm 2015 đến nay, hàng năm Ban Dân tộc ban hành kế hoạch triển 

khai công tác phòng, chống ma túy tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, công chức 
trong cơ quan và người dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.  

- Chỉ đạo Phòng Dân tộc các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các 
phòng, ban chức năng của huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công 

tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người trong đồng bào các DTTS; nắm 
tình hình vùng đồng bào dân tộc nhất là trên các lĩnh vực di cư tự do, tái trồng 

cây thuốc phiện và các vấn đề xã hội phức tạp khác nảy sinh trong vùng đồng 
bào dân tộc; tham mưu đề xuất với chính quyền địa phương có các phương án, 
giải pháp giải quyết tốt các vấn đề trên. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Căn cứ Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 24/6/2015 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma tuý giai 
đoạn 2015 - 2020, Ban Dân tộc đã ban hành các kế hoạch liên quan đến công tác 

phòng, chống tội phạm như: Kế hoạch số 21/KH-BDT ngày 12/4/2016 về triển 
khai công tác phòng, chống ma tuý năm 2016; Kế hoạch số 46/KH-BDT ngày 

11/5/2017 triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý vùng 
đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2017; Kế hoạch số 53/KH-BDT ngày 

01/6/2017 tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2017”; Kế 
hoạch số 32/KH-BDT ngày 02/02/2018 về thực hiện công tác phòng, chống ma 
túy năm 2018; Kế hoạch số 72/KH-BDT ngày 01/6/2018 về tổ chức “Tháng 

hành động phòng, chống ma tuý” năm 2018  để triển khai thực hiện; Kế hoạch 
số 55/KH-BDT ngày 06/5/2019 về thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 

2019; Kế hoạch số 46/KH-BDT ngày 19/3/2020 về công tác phòng, chống và 
kiểm soát ma túy năm 2020; Kế hoạch số 49/KH-BDT ngày 08/4/2020 về triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng 
cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch 
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số 58/KH-BDT ngày 02/6/2020 về tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma  
túy” năm 2020; Kế hoạch số 35/KH-BDT ngày 17/02/2021 về thực hiện công 

tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2021. 

2. Kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 2015 - 2020 

2.1. Kết quả công tác tuyên truyền và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống và kiểm soát ma tuý theo Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 
24/6/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

- Tổ chức phổ biến tới toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan thực hiện 
tốt công tác phòng chống tội phạm; phòng, chống chống ma túy; công tác phòng 

ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật đối với người thi hành công 
vụ; tại các cuộc họp cơ quan, giao ban tháng, sinh hoạt chi bộ. Từ 2015 - 2020, 

trong cơ quan không có cán bộ, công chức vi phạm pháp luật và vi phạm về 
buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 

- Kết quả từ 2015 - 2020, Ban Dân tộc chủ trì phối hợp các sở ban ngành 
liên quan tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống 

ma túy tại các Hội nghị do Ban Dân tộc quản lý, kết quả đạt được như sau: 

+ Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trong vùng đồng bào 

DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết 
định số 12/2018/QĐ-TTg, kết quả đã cung cấp tin cho hơn 300 đại biểu người 
có uy tín về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kết 

quả thực hiện về các chương trình, chính sách dân tộc đang thực hiện. 

+ Ban Dân tộc tỉnh tham mưu thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính đã triển khai thực hiện: Tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền, vận 
động đồng bào dân tộc thiểu số tại 11 huyện trong đó có 6 huyện biên giới chấp 

hành các quy định của pháp luật với 1.140 lượt người tham gia. Nội dung tuyên 
truyền về các chính sách dân tộc và các quy định về chủ quyền biên giới. Biên 

soạn, in ấn 16.560 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, nội dung tuyên truyền về một số 
hình phạt đối với tội phạm về ma túy, một số tình huống về trách nhiệm bồi 

thường dấu thiệt hại ngoài hợp đồng thường xảy ra trong cuộc sống. 

+ Tham mưu thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân 
tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 

28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện tổ chức 14 hội nghị (01 hội 
nghị tại tỉnh, 8 hội nghị tại huyện, 5 hội nghị tại xã) triển khai thực hiện Quyết 

định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tuyên 
truyền Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và các vấn đề 

liên quan đến Bình đẳng giới cho hơn 6.080 lượt đại biểu tham gia (là cán bộ, 
công chức làm công tác dân tộc huyện, lãnh đạo các trường trung học cơ sở; 

lãnh đạo UBND xã và Bí thư, trưởng bản, người có uy tín; đại diện các tổ chức 
chính trị - xã hội như Mặt trận, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội 

Cựu chiến binh, các hộ gia đình, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn xã có người 
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dân tộc thiểu số rất ít người). Xây dựng và duy trì 04 mô hình câu lạc bộ bình 
đẳng giới. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật 

hôn nhân và gia đình với hoạt động ngoại khóa tại 10 trường THCS của 10 xã. 
Biên soạn, in ấn, phát hành 20.400 tờ rơi tuyên truyền với nội dung giới tính, 
giới và Bình đẳng giới; bạn với pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình. 

+ Tham mưu thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 
cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020” theo quyết 

định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể: Xây dựng 
duy trì hoạt động 18 mô hình về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 8 

huyện: Vân Hồ, Mộc Châu, Thuận Châu, Bắc Yên, Yên Châu, Sốp Cộp, Phù 
Yên với 2.818 lượt người tham gia; tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền tại tỉnh và 

tuyên truyền lồng ghép tại 18 hội nghị tập huấn do Ban dân tộc tổ chức với 601 
lượt đại biểu tham gia; xây dựng 16 pa nô và biên soạn 37.200 tờ rơi tuyên 

truyền; tổ chức 01 hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án với 62 đại biểu tham 
gia và thực hiện 06/9 đợt kiểm tra, đánh giá thực hiện đề án.    

+ Tuyên truyền vận động nhân dân nhất là người dân ở các bản thuộc 
vùng ĐBKK đề cao cảnh giác, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và vi phạm 

pháp luật, bài trừ tệ nạn ma tuý, xây dựng tổ bản trong sạch không có ma tuý. 

- Công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan: Tiếp tục hợp với Công 
an tỉnh đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng báo 

cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi. 

- Ngoài ra, với chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc là cơ quan tham 
mưu cho UBND tỉnh xây dựng và triển khai các Chương trình, chính sách liên 

quan đến vùng đồng bào dân tộc. Thông qua việc triển khai thực hiện các 
Chương trình mục tiêu đã góp phần giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - 

xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở vùng dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh.  

2.2. Kết quả công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn không có 

ma tuý 

Thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 24/6/2015 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma tuý giai 
đoạn 2015 - 2020 và các quyết định hàng năm của UBND tỉnh. Từ năm 2015 
đến 2020, Ban Dân tộc tỉnh đều được UBND tỉnh công nhận “Đơn vị đạt tiêu 

chuẩn không có ma tuý”. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma tuý giai đoạn 2015 – 2020. Ban Dân 

tộc tỉnh đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các 
sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt 

động phòng, chống ma túy đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
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- Phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện thường xuyên nắm 
tình hình, phát hiện và triệt phá việc tái trồng cây thuốc phiện ở vùng đồng bào 

dân tộc. Nghiên cứu, tham mưu đưa các chính sách dân tộc vào vùng đồng bào 
dân tộc nhằm đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp 
phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân. 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng chống ma túy, trong 
đó tập trung vào Luật phòng chống ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số lồng 

ghép với các hội nghị tuyên truyền tại tỉnh, huyện, xã, bản.  

- In ấn nhiều tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về công tác phòng, chống 

ma túy. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác phối hợp với các sở, ngành về phòng, chống ma túy còn chưa 
được thường xuyên, liên tục. 

- Công tác tuyên truyền trong địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn 
chế. 

- Kinh phí cấp trên giao cho Ban Dân tộc để thực hiện công tác phòng, 
chống ma túy chưa có. 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16.8.2019 của Bộ 

Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và 
kiểm soát ma túy. 

2. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành 
phố tuyên truyền các Luật phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; Luật 

phòng chống ma túy tới người dân đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
đặc biệt khó khăn, biên giới những vùng trọng điểm về ma túy. 

3. Thực hiện tốt việc lồng ghép nội dung tuyên truyền về công tác phòng, 
chống ma túy vào các Hội nghị, tập huấn thuộc các chương trình, chính sách dân 

tộc do Ban quản lý như: Hội nghị tập huấn cho người có uy tín theo Quyết định 
số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và các hội nghị do Ban Dân tộc tổ chức . 

4. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi 

giai đoạn 2017 - 2021”. 

5. Tiếp tục chỉ đạo Phòng Dân tộc các huyện, thành phố phối hợp với các 

phòng ban chức năng, các đơn vị liên quan thực hiện tốt các chính sách dân tộc, 
hỗ trợ đời sống phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa 

bỏ cây thuốc phiện vùng đồng bào các dân tộc, đặc biệt quan tâm vùng còn tái 
trồng cây thuốc phiện. 

6. Phối hợp với các sở ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
triển khai tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn 
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tỉnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra công tác triệt phá cây thuốc phiện tại địa bàn 
một số huyện vẫn còn tái trồng cây thuốc phiện. 

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh bố trí cấp nguồn kinh 

phí cho các sở, ban ngành để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về 
phòng, chống và kiểm soát ma túy trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

Trên đây là báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 
24/6/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác phòng, chống ma tuý giai đoạn 2015 - 2020 của Ban Dân tộc./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Website BDT; 
- Lưu: VT, TTra. 

 

KT.  TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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