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SỞ TÀI CHÍNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         
     

Số:           /STC-VP Sóc Trăng, ngày       tháng  6  năm 2022 

V/v hưởng ứng các hoạt động 

trong “Tháng hành động phòng, 

chống ma tuý” năm 2022 

  

                                          

                                             Kính gửi: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và  

       Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính 

tỉnh Sóc Trăng.                                                                                                   
 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 3042/VPCP-KGVX ngày 17/5/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” 

năm 2022. 

Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý, 

điều hành của chính quyền; nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý 

thức và trách nhiệm của công chức trong công tác phòng, chống ma túy. Giám 

đốc đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng chuyên 

môn thuộc Sở triển khai và hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma 

tuý” năm 2022, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Thời gian và chủ đề “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” 

năm 2022. 

- Thời gian: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022.  

- Chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý 

người sử dụng trái phép chất ma túy – Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an 

toàn”. 

2. Các nội dung chủ yếu  

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; Luật Phòng, 

chống ma túy năm 2021; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tệ 

nạn ma túy; hậu quả, tác hại của việc sử dụng trái phép ma túy, nhất là ma túy 

tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; lồng ghép nội dung 

tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các buổi sinh hoạt, Ngày pháp luật và 

đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

- Hưởng ứng các hoạt động của “Tháng hành động phòng, chống ma 

túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống 

ma túy (ngày 26/6)” thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của cơ 

quan; lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tội 

phạm nói chung và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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- Tuyên truyền, vận động người thân và gia đình chủ động phòng ngừa, 

ngăn chặn, đấu tranh tố giác tội phạm, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế 

thấp nhất tác hại do ma túy gây ra; tích cực tham gia phòng, chống ma túy và 

xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy, tạo môi trường xã hội lành 

mạnh góp phần bảo đảm trật tự an toàn, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng chuyên môn 

thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; vận 

động công chức và người lao động trực thuộc tích cực hưởng ứng các hoạt động 

trong “Tháng hành động phòng chống ma tuý” năm 2022. 

- Phòng Quản lý Ngân sách và Tài chính Hành chính sự nghiệp tham mưu 

Ban Giám đốc trong công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, đề 

xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí trong triển khai thực 

hiện “Tháng hành động phòng chống ma tuý” năm 2022 theo đúng quy định. 

- Văn phòng Sở phối hợp triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện, trình 

Giám đốc Sở để báo cáo về Công an tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Tham mưu-CA tỉnh (để b/c);  

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VP. 

 
 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 
 

 

Dương Thị Kim Thúy 
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