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KẾ HOẠCH 

Rà soát, đánh giá, thẩm định, phân loại cơ quan, 

đơn vị liên quan đến ma túy năm 2022 

  
  

Thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành tiêu chí và quy trình đánh giá, phân loại, 

thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản tiểu khu, tổ dân phố 

liên quan đến ma túy và Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 23/9/2022 của 

UBND tỉnh về đánh giá, thẩm định, phân loại các cơ quan, đơn vị; xã, phường, 

thị trấn; bản tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy năm 2022, Ban Dân tộc 

tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai một số nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá tình hình kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2022, 

thông qua đó đánh giá đúng những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế để 

đề ra giải pháp khắc phục đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy. 

2. Làm cơ sở để cấp trên có thẩm quyền công nhận cơ quan, đơn vị đạt 

tiêu chuẩn “không có tệ nạn ma túy” năm 2022 để làm cơ sở đánh giá hoàn 

thành nhiệm vụ các sở ngành trong năm. 

3. Việc rà soát, đánh giá, thẩm định phân loại và công nhận phải tiến hành 

theo quy trình từ cơ sở, phát huy dân chủ và thực hiện theo đúng quy định tại 

Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Sơn La. 

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH 

1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy 

trong cơ quan theo tiêu chí tại Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành tiêu chí và quy trình đánh giá, 

phân loại, thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản tiểu khu, tổ 

dân phố liên quan đến ma túy. 

2. Kết luận Chi bộ, cơ quan đủ điều kiện để đề nghị lên cấp trên công 

nhận là “Đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy” năm 2022. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Từ ngày 15/12/2021 đến 15/9/2022: 

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể;   

2. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định của cơ quan; 

3. Xây dựng báo cáo kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2022; 
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4. Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định cơ quan; 

5. Tổ chức họp cơ quan hướng dẫn cán bộ về nội dung thẩm định; Tự 

chấm điểm và xin ý kiến của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cơ quan đối với 

từng tiêu chí đánh giá; 

6. Tổng hợp kết quả việc tự đánh giá của cơ quan; 

7. Lập tờ trình, hồ sơ đề nghị lên cấp trên xét đơn vị đạt tiêu chuẩn không 

có ma túy năm 2022.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Hội đồng thẩm định cơ quan tham mưu chuẩn bị hồ sơ của cơ quan 

để báo cáo với Chi ủy, Thủ trưởng cơ quan và hội nghị toàn thể cơ quan, để 

tham gia đánh giá, nhận định về các tiêu chí, chấm điểm, hoàn thiện thủ tục, hồ 

sơ trình cấp có thẩm quyền ra Quyết định công nhận cơ quan, đơn vị không có 

ma túy năm 2022. 

Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá, thẩm định, phân loại cơ quan, đơn 

vị liên quan đến ma túy năm 2022 của Ban Dân tộc./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (b/c) 

- Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh; (b/c) 

- Công an tỉnh; 

- Chi bộ BDT; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Website BDT; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Thào Xuân Nếnh 
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