
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 
; 
 

 

 

Số:          /UBND-VP 
 

V/v thực hiện Chỉ thị số 06-

CT/HU ngày 01/9/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống và 

kiểm soát ma tuy trong thanh 

thiếu niên, học sinh, sinh viên. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Thạch Thành, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 Kính gửi:    

- Công an huyện; 

- Các phòng, ban đơn vị cấp huyện; 

- Huyện đoàn Thạch Thành; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 13967/UBND-KSTTHCNC ngày 10/9/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 

01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, 

sinh viên (gửi kèm), để triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, thành viên Ban Chỉ đạo 138 

huyện; UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, 

quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp 

trong Chỉ 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; Luật phòng, chống ma 

túy; Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 19/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và các văn 

bản khác có liên quan của Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về 

công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện. 

2. Công an huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn, UBND các 

xã, thị trấn căn cứ nội dung tại Mục 4 Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển 

khai thực hiện và phối hợp triển khai thực hiện các nhiêm vụ công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; đặc biệt 

chú trọng nâng cao hiệu quả, cơ chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường - đoàn 
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thể - cộng đồng xã hội trong việc giáo dục, phòng ngừa tệ nạn ma túy đối với 

các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện.  

3. Yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường 

THPT trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống và 

kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nhằm giáo dục, 

phòng ngừa tệ nạn ma túy đối với các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh 

viên trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao nhất.  

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND huyện để đơn vị thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hào 
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