ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3757 /KH-UBND

Lai Châu, ngày 12tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm
về ma túy vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết
định số 677/QĐ-UBDT ngày 05/10/2021của Uỷ ban Dân tộc
trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Thực hiện Quyết định số 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 túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn
2021 - 2025”. UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự
án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng
bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chính sách,
pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các chương trình, hoạt động về
phòng, chống ma túy; xây dựng cộng đồng dân cư không có tội phạm, tệ nạn ma
túy góp phần kiềm chế tệ nạn ma túy lây lan, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương.
Tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và đồng bào
DTTS&MN trong công tác phòng, chống ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma
túy xâm nhập vào vùng đồng bào DTTS&MN.
2. Yêu cầu
Các hoạt động thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Dự án phải bám sát chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống
ma túy và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp
luật, truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ… nhằm nâng cao nhận thức
thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia
của cộng đồng, nhất là địa bàn vùng DTTS có nguy cơ về tội phạm ma túy.
Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan
trong tổ chức triển khai thực hiện Dự án.
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II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi: Dự án được thực hiện trên địa bàn tỉnh lai Châu.
2. Đối tượng
- Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Các tổ chức đoàn thể xã, thôn, bản và trưởng thôn, người có uy tín trong
đồng bào người dân tộc thiểu số tham gia tuyên truyền, vận động phòng, chống
ma túy tại địa phương.
- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức,
thay đổi hành vi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về ma túy
a) Các hoạt động chủ yếu
- Tổ chức tuyên truyền trên báo, bản tin; Cổng Thông tin điện tử của Ban
Dân tộc tỉnh;
- Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống ma túy gắn với
bảo vệ an ninh biên giới cho đồng bào dân tộc thiểu số và chiến sĩ các đồn biên
phòng khu vực giáp biên giới;
- Xây dựng Phóng sự về phòng, chống tội phạm ma túy tại các huyện có tỷ
lệ tội phạm ma túy cao;
- Tuyên truyền trên sóng của Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh.
- Phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện các hương ước, quy ước. Đề cao
và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, già làng, trưởng thôn (bản),
người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia thực hiện tuyên truyền, vận động
xóa bỏ trồng cây chứa chất ma tuý và phòng, chống tội phạm ma túy.
b) Phương thức thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hoá
TT&DL, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2022 và cả giai đoạn 2022 - 2025.
2. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma túy
a) Quy mô, đối tượng: Tổ chức hội nghị tuyên truyền tại các huyện, thành
phố cho các Trưởng thôn, người có uy tín, Bí thư Chi bộ thôn, thanh niên, phụ nữ
thôn (bản) và người dân.
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b) Nội dung: Tuyên tuyền về Luật Phòng, chống ma túy; phổ biến, nâng cao
nhận thức, vận động đồng bào DTTS xóa bỏ trồng cây chứa chất ma tuý.
c) Cơ quan thực hiện:
+ Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh.
+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2022 và cả giai đoạn 2022 - 2025.
3. Biên soạn, xây dựng tài liệu, sản phẩm tuyên truyền về phòng, chống
ma túy phát cho đồng bào DTTS
a) Các tài liệu, sản phẩm tuyên truyền chủ yếu
- Tài liệu Hỏi - Đáp pháp luật về Luật phòng, chống ma túy;
- Pa nô, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật về phòng,
chống ma túy, các hậu quả của ma túy;
- Sổ tay nghiệp vụ tuyên truyền viên thôn (bản) về phòng, chống tội phạm
ma túy…
b) Phương thức thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh,
- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Các
sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tư pháp, Văn hoá TT&DL.
c) Đối tượng cấp
- Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện; Lãnh đạo UBND
xã, cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ công an viên, các đồn biên phòng, Trưởng
các đoàn thể ở cơ sở, Trưởng thôn (bản), người có uy tín;
- Các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia thực hiện Dự án;
- Người dân tộc thiểu số ở các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, đã hoặc có
nguy cơ đến ma túy.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2022 và cả giai đoạn 2022-2025.
4. Xây dựng, triển khai nhân rộng Mô hình điểm “Khu dân cư phòng,
chống tội phạm và ma túy”
a) Các hoạt động chủ yếu
- Lựa chọn, xây dựng Mô hình điểm tại các huyện và thành phố (mỗi huyện,
thành phố lựa chọn 02 xã, phường để xây dựng); sau đó tổ chức đánh giá, rút kinh
nghiệm và nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo;
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp
luật; truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ,... nhằm nâng cao nhận thức,

4

ý thức trách nhiệm của cán bộ và đồng bào DTTS&MN trong công tác phòng,
chống ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi ở địa bàn thực hiện Mô hình điểm;
- Xây dựng, hình thành đội ngũ cán bộ và cộng tác viên tham gia thực hiện
mô hình; theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Mô hình điểm.
b) Phương thức thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh,
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2022 xây dựng 16 mô hình điểm, sau đó nhân
rộng cho cả giai đoạn 2022-2025.
5. Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức phòng, chống ma túy cho đội
ngũ cán bộ tham gia thực hiện Dự án.
a) Quy mô, đối tượng: Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ
năng tuyên tuyền phòng, chống ma tuý cho các đối tượng cán bộ làm công tác dân
tộc cấp huyện, cấp xã, cán bộ đoàn thể xã; các đồn biên phòng tại các huyện
Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ.
b) Nội dung: Biên soạn, cung cấp tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ
năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về phòng, chống ma túy
trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- Hỗ trợ, cung cấp tài liệu, sản phẩm truyền thông liên quan về ma túy cho
các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện tuyên truyền và ngăn ngừa trồng cây ma
túy và phòng, chống tệ nạn ma túy.
c) Phương thức thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh,
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2022 và cả giai đoạn 2022-2025.
6. Công tác hoạt động chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng
kết thực hiện Dự án
a) Các hoạt động chủ yếu
- Đưa mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện phòng, chống tội phạm về ma túy vào
trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm của chính quyền
các cấp ở địa phương;
- Xây dựng và đưa các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm ma
túy, các quy định pháp luật liên quan khác vào quy ước thôn bản, tiêu chí thôn,
bản, làng văn hóa, gia đình văn hóa;
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- Tăng cường quản lý, kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ
phạm tội ma túy để có biện pháp kịp thời ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi
phạm pháp luật về ma túy.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Dự án.
b) Phương thức thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh,
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chỉ đạo, kiểm
tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Dự án.
c) Thời gian thực hiện: Hàng năm kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong
công tác thực hiện. Năm 2025 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Dự án giai
đoạn (2021 - 2025).
IV. KINH PHÍ
1. Kinh phí thực hiện Dự án do Ngân sách Nhà nước bảo đảm, được bố trí
trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Ban Dân tộc tỉnh. Việc quản
lý và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của
Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Các nguồn hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Dân tộc
- Chủ trì tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung được giao
trong Kế hoạch; là cơ quan thường trực theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá, sơ
kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện Dự án; định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban
Dân tộc về kết quả thực hiện Dự án theo quy định;
- Hàng năm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng
dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển
khai thực hiện nội dung của Kế hoạch; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh
quyết toán kinh phí với cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.
- Hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Dự án gửi Ủy ban Dân tộc
và UBND tỉnh. (Báo cáo 6 tháng, hàng năm).
2. Sở Tài chính: Căn cứ Kế hoạch thực hiện Dự án giai đoạn 2021 - 2025
và Kế hoạch thực hiện Đề án hằng năm và khả năng cân đối các nguồn vốn của
địa phương; thẩm định dự toán chi tiết và tham mưu cho UBND tỉnh giao dự toán
kinh phí thực hiện Dự án theo quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc đẩy
mạnh các hoạt động thông tin, truyên truyền, giáo dục, chuyển đổi hành vi về
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phòng, chống tội phạm ma túy trong vùng đồng bào DTTS trên các phương tiện
thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở.
4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc
đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục chuyển đổi hành vi về
phòng, chống tội phạm ma túy, trồng cây chứa chất ma tuýtrong vùng đồng bào
DTTS ở các xã biên giới.
5. Công an tỉnh: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết các vụ việc liên
quan đến ma túy; đồng thời tăng cường, vận động tuyên truyền phổ biến các quy
định xử phạt hành chính, hình sự về ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
6. Các cơ quan, đơn vị tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối
hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện
nội dung Kế hoạch.
7. UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo đưa mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện tốt Dự án về phòng, chống tội
phạm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào chương trình, kế hoạch hoạt động
của chính quyền và các đoàn thể ở địa phương hàng năm.
- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế
hoạch triển khai thực hiện phòng, chống tội phạm ma túy; bố trí nguồn kinh phí cụ
thể cho Phòng Dân tộc, UBND các xã triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án.
- Định kỳ hàng năm sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo
kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn về Ban Dân tộc tỉnh trước
ngày 15/6; 5/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh theo
quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025”; UBND tỉnh yêu cầu các cơ
quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện
nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh
về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT.UBND tỉnh: U1, U2;
- Các sở, ngành: Ban Dân tộc tỉnh, Thông tin và
Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Văn hoá
TT&DL, Công an tỉnh, BCH BĐBP tỉnh;
- Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX3;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Thanh Hải
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