
 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số:           /BTNMT-TTr                                        

         Hà Nội, ngày       tháng 10  năm 2021 
V/v triển khai thực hiện Chương trình phòng, 

chống ma túy giai đoạn 2021-2025 

 

                    Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ 

Thực hiện Công văn số 3405/BCA-V01 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của 

Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy 

giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung 

chính như sau: 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 

phòng, chống ma túy gắn với Chương trình phòng, chống tội phạm và 

Chương trình phòng, chống mua bán người (có Chương trình phòng, chống 

ma túy kèm theo). 

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 

tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21 tháng 

02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 36-CT/TW và các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

- Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải 

pháp chiến lược lâu dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội 

phạm, tệ nạn ma túy. Thường xuyên cập nhật, phổ biến thông tin cho các cán 

bộ, công chức, viên chức về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp 

cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy. Kịp thời phát hiện và 

động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống ma túy. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Lưu: VT, TTr, P1. 
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Nguyễn Thị Phương Hoa 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-10-07T17:40:20+0700
	Việt Nam
	Lê Vũ Tuấn Anh<lvtanh@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-10-09T15:57:37+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Vĩnh Khang<nvkhang@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-10-11T15:29:29+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Phương Hoa<ntphoa@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-10-11T15:36:33+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-10-11T15:36:38+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-10-11T15:36:43+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-10-11T15:45:03+0700
	Việt Nam
	Tổng cục Khí tượng thủy văn<tckttv@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




