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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống
tội phạm về ma tuý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021 - 2025” 6 tháng đầu năm 2022
Kính gửi: Uỷ ban Dân tộc.
Thực hiện Quyết định 677/QĐ-UBDT ngày 05/10/2021 của Ủy ban Dân
tộc về phê duyệt Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm
về ma tuý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025” và
Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện
Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ; Đề án,
Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công
tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý giai đoạn 2021 - 2025, Ban Dân tộc báo
cáo một số nội dung như sau:
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành
các kế hoạch liên quan đến công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, đó là:
+ Kế hoạch số 102/KH-BDT ngày 14/12/2021 về Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma tuý vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025.
+ Kế hoạch số 12/KH-BDT ngày 18/01/2022 về thực hiện công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.
+ Kế hoạch số 43/KH-BDT ngày 04/3/2022 về công tác phòng, chống và
kiểm soát ma tuý năm 2022.
+ Kế hoạch số 49/KH-BDT ngày 18/3/2022 về tổ chức Hội nghị tập huấn
nghiệp vụ công tác dân tộc đối với cán bộ ở các bản đặc biệt khó khăn thuộc xã
khu vực II, khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.
+ Kế hoạch số 61/KH-BDT ngày 31/3/2022 về tổ chức Hội nghị phổ biến,
cung cấp thông tin và tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm cho người có uy
tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.
- Chỉ đạo các phòng chuyên môn Ban và Phòng Dân tộc các huyện, thành
phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các phòng chức năng tham mưu
cho UBND huyện, thành phố tuyên truyền vận động nhân dân nhất là vùng đồng
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bào DTTS xóa bỏ trồng cây thuốc phiện, không tàng trữ buôn bán ma túy… và
các vấn đề xã hội phức tạp khác nảy sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản liên quan đến công tác
phòng, chống và kiểm soát ma túy tới toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan.
2. Kết quả thực hiện
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp với các
sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban
chức năng của huyện tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng,
chống và kiểm soát ma túy; Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và
pháp luật của nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh:
- Tổ chức quán triệt và phổ biến tới toàn thể cán bộ công chức trong cơ
quan về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; 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 năm 2022; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày
31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma
tuý giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận số 15/KL-TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng; Đề án, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý giai đoạn
2021 - 2025; gắn kết chặt chẽ, lồng ghép nội dung chương trình phòng, chống
ma tuý với phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và các chương trình
phát triển kinh tế - xã hội tại các cuộc họp, giao ban và sinh hoạt Chi bộ.
- Ban Dân tộc chủ động lồng ghép các nội dung về công tác phòng, chống
và kiểm soát ma túy ban hành vào các Kế hoạch triển khai các Chương trình,
chính sách dân tộc do Ban Dân tộc quản lý như: Hội nghị gia tập huấn nghiệp vụ
công tác dân tộc cho cán bộ ở các bản ĐBKK thuộc các xã khu vực II, III. Kết
quả tổ chức được 4 Hội nghị, thu hút được 187 học viên tham gia. Nội dung tập
huấn. Nội dung tuyên truyền Công tác vận động đồng bào DTTS bảo vệ chủ
quyền an ninh biên giới, nâng cao cảnh giác không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo
gây mất đoàn kết, an ninh trật tự vùng biên giới; Công tác tuyên truyền phòng
chống tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trong giai đoạn hiện nay.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức
của đồng bào về tác hại của ma túy từ đó có ý thức phòng chống ma tuý, trong
cộng đồng dân cư, giữ vững địa bàn thôn bản, xã không có người nghiện và tội
phạm liên quan đến ma tuý.
- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với Bộ
Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng, các đội công
tác cơ sở phối hợp với nhân dân vùng biên giới triển khai công tác tuyên truyền,
ngăn chặn tội phạm, ma tuý ở vùng biên giới; Vận động nhân dân đề cao cảnh
giác, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn ma tuý, xây dựng tổ bản
trong sạch không có ma tuý, tệ nạn xã hội.
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- Tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện,
thành phố chỉ đạo công tác xóa bỏ cây thuốc phiện, thực hiện các chương trình,
chính sách dân tộc được giao quản lý, nhằm ổn định đời sống vật chất, tinh thần
cho bộ phận đồng bào trước đây đã từng trồng cây thuốc phiện.
3. Đánh giá chung
3.1. Thuận lợi
- Công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý luôn nhận được sự quan tâm
chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; cấp uỷ, chính quyền các cấp, các sở
ngành và nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân.
- Nhận thức của người dân đặc biệt là người dân tại các bản vùng sâu,
vùng xa, biên giới, vùng ĐBKK được nâng cao và hiểu biết về tác hại và hậu
quả của ma tuý đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.
3.2. Khó khăn
Việc triển khai, tổ chức vận động, tuyên truyền ở các huyện còn chưa
mạnh, sự phối hợp thực hiện triệt phá ở vùng biên giới, vùng tiếp giáp giữa các
tỉnh, các huyện chưa đồng bộ. Kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống và
kiểm soát ma túy không có, Ban Dân tộc chỉ lồng ghép nội dung phòng, chống
ma túy vào các Hội nghị tập huấn thuộc các chương trình, chính sách dân tộc
thuộc Ban quản lý.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Phối hợp với các sở, ngành triển khai các hoạt động ra quân hưởng ứng
“Tháng hành động phòng, chống ma túy”, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy.
2. 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; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng
Chính phủ Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021 - 2025;
Kết luận số 15/KL-TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đề
án, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo
công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý giai đoạn 2021 - 2025.
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.
4. 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
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.
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.
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Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác “Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền phòng, chống tội phạm về ma tuý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 2021 - 2025” 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh
Sơn La./.
Nơi nhận:
- Vụ Tuyên truyền - UBDT;
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Website BDT;
- Lưu: VT, TTr.
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