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Số:             /BC-SNN Hải Dương, ngày       tháng 8  năm 2022

BÁO CÁO
Sơ kết 03 năm thực hiện 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 và kiểm soát ma túy

 Thực hiện Công văn số 747/KTHT-VP ngày 18/8/2022 của Cục Kinh tế 
hợp tác và Phát triển nông thôn về việc sơ kết 03 năm thực hiện 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 và kiểm soát ma túy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Hải Dương báo cáo như sau:

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH, CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. Công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. 

- Sở thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, 
hiệu quả 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 và kiểm soát ma túy.

- Tuyên truyền sâu rộng tới tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong Sở về tác hại của ma túy đối với người sử dụng, đối 
với mỗi gia đình, cộng đồng và toàn thể xã hội; kết hợp với tuyên truyền chủ 
trương, đường lối, chính sách và quy định của Chính phủ về công tác cai 
nghiện ma túy nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cộng 
đồng; 

- Thường xuyên lồng ghép trong các cuộc họp để quán triệt tới cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động trong Sở phải nêu cao tinh thần gương 
mẫu, tuyệt đối không tham gia vào việc chứa chấp,  sử dụng, mua bán, tàng 
trữ, vận chuyển, sản xuất và các hành vi vi phạm  khác liên quan đến ma 
túy; đồng thời, có trách nhiệm giáo dục con, cháu của mình và những người 
thân trong gia đình, bạn bè... tránh xa tệ nạn và tội phạm về ma túy. 

- Trong 3 năm từ 2019 đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong Sở hay thân nhân (vợ, chồng, con) đều không có trường 
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hợp liên quan đến việc chứa chấp, sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, 
sản xuất và các hành vi vi phạm khác liên quan đến ma túy. 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị.

1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về 
phòng chống ma túy và kiểm soát ma túy

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, tệ 
nạn ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho cán bộ, đảng 
viên trong Sở, các tổ chức, cá nhân và nhân dân 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, nhân rộng những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, 
chống và kiểm soát ma túy.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thuốc thú y có chứa chất ma 
túy, tiền chất được tăng cường, được thực hiện theo quy định của pháp luật và 
hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Xây dựng kế hoạch kiểm tra định 
kỳ các cửa hàng, cơ sở kinh doanh thuốc thú y và các Phòng khám điều trị thú 
cảnh theo quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định về quản lý thuốc thú y có 
chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan quản lý chặt chẽ các cơ 
sở buôn bán, sử dụng thuốc thú y có chứa tiền chất ma túy, kịp thời phát hiện 
các hành vi vi phạm và xử lý đúng quy định của pháp luật, không để lợi dụng 
mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; không để tội 
phạm ma túy lợi dụng vào việc sản xuất, mua bán trái phép các chất ma túy.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách trong các đợt cao điểm 
tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; tăng cường các biện pháp phòng,  
chống tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến ma túy. Kiểm tra, rà soát 
phát hiện các trường hợp trồng cây có chứa chất ma túy để kịp thời triệt phá. 

- Trong quá trình kiểm tra, rà soát không phát hiện trường hợp trồng 
cây có chứa chất ma túy trên địa bàn quản lý.

2. Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật phòng, chống ma túy

- Tham gia góp ý với Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về việc “Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma 
túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y” đảm bảo phù hợp với Luật Phòng, 
chống ma túy 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
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- Tham gia góp ý vào Kế hoạch Thực hiện chương trình phòng, chống 
ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1452/QĐ-
TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tham gia xây dựng bản dự thảo 
Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương trình UBND tỉnh xem xét ký ban hành nhằm tăng 
cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa 
bàn tỉnh.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

- Hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng thuốc thú y có 
chứa chất ma túy, tiền chất theo quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-
BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định 
về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT.

- Tuyên truyền phổ biến về pháp luật về công tác kiểm soát các hoạt động 
hợp pháp liên quan đến ma túy, tiền chất ma túy trong lĩnh vực thú y đến các tổ 
chức, cá nhân có liên quan, phòng khám thú y, cơ sở điều trị thú cảnh.

4. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong phòng, chống và kiểm 
soát ma túy, phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ không để tội phạm ma túy lợi 
dụng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các loại tiền chất, 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất 
để sản xuất, điều chế ma túy. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở buôn 
bán, sử dụng thuốc thú y có chứa tiền chất ma túy nhằm phát hiện, ngăn chặn, 
xử lý nghiêm minh hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép ma 
túy; không để tội phạm ma túy lợi dụng vào việc sản xuất, mua bán trái phép 
các chất ma túy.

- Đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ thanh tra: Đã tạo điều kiện để 
các cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 
và nghiệp vụ thanh tra; trang bị đầy đủ trang thiết bị, trang sắc phục, chế độ 
phụ cấp đối với thanh tra viên khi tham gia đoàn thanh tra theo các quy định.

- Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, xử lý thông tin:

+ Thường xuyên phối hợp với lực Quản lý Thị trường, Cảnh sát Môi 
trường - Công an tỉnh tham gia phối hợp kiểm tra một số thanh tra, kiểm tra 
trên lĩnh vực chăn nuôi, thú y.
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+ Khi có thông tin về việc sử dụng các chất liên quan ma túy không hợp 
pháp, không thực hiện kê đơn theo quy định sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và 
tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

- Các vụ việc vi phạm đã phát hiện và xử lý: Không.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Quán 
triệt, tuyên truyền đầy đủ Luật phòng, chống may túy, các Chỉ thị, Nghị quyết 
của đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, 
chống ma túy. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng 
ứng, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, giữ vững danh hiệu 
đơn vị không có ma tuý. Góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn và tạo môi trường làm việc lành mạnh.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan, phòng khám thú y, cơ sở điều trị thú 
cảnh chấp hành tốt quy định về việc kê đơn, mua bán sử dụng thuốc thú y có 
chứa hoạt chất ma túy, tiền chất ma túy.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; khó khăn, vướng mắc

- Luật phòng, chống ma túy 2021 đã có hiệu lực thi hành nhưng Thông 
tư số 12/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 
chưa được sửa đổi kịp thời dẫn khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Lực lượng được giao thực hiện nhiệm còn mỏng, danh mục tiền chất 
ma túy đan xen nhiều lĩnh vực như trong công nghiệp, nông nghiệp dùng trong 
sản xuất thuốc thú y dẫn đến gặp những khó khăn nhất định trong công tác 
kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

- Người buôn bán, sử dụng hợp pháp chưa nhận thức hết được hoạt chất, 
tiền chất ma túy có thể dễ dàng bị các đối tượng lợi dụng để mua với số lượng 
lớn, sau đó trưng cất thành ma túy sử dụng trái phép.

Phần thứ Hai
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Triển khai có hiệu quả các nội dung được giao tại Kế hoạch số 
4436/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương Thực hiện 
chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo 
Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
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- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục 
về phòng, chống ma tuý nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

- Tập trung lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ kiên trì các giải pháp 
đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy; thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức và người lao động về thảm hoạ ma tuý và các chủ 
trương, chính sách trong công tác phòng, chống ma tuý.

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến về pháp luật về công tác kiểm soát các 
hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tiền chất ma túy trong lĩnh vực thú y 
đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, phòng khám thú y, cơ sở điều trị thú 
cảnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc kê đơn sử dụng thuốc thú y có chứa hoạt chất 
ma túy, tiền chất ma túy theo quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT 
ngày 09/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định về quản lý 
thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT.

- Thành lập Đoàn kiểm tra, phối hợp liên ngành nhằm kiểm soát việc sử 
dụng thuốc thú y có chứa hoạt chất ma túy, tiền chất ma túy  đảm bảo an toàn, 
hiệu quả đúng với các quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện 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 và kiểm soát ma túy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải 
Dương./.

Nơi nhận:
- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm
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