ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI

Số: 1942 /UBND-NC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tháp Mười, ngày 19

tháng 4 năm 2021

V/v tổ chức thực hiện Kế hoạch
số 75/KH-UBND ngày 15/3/2021
của UBND tỉnh

Kính gửi:
- Công an huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh
Đồng Tháp về thực hiện các giải pháp giữ vững xã không có ma túy và kéo giảm
xã, phường, thị trấn có ma túy năm 2021 (gửi kèm), UBND huyện chỉ đạo:
1. Công an huyện rà soát, chọn 01 xã có ma túy để xây dựng kế hoạch
chuyển hóa thành xã không có ma túy; có kế hoạch giữ vững các xã không có
ma túy.
2. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Công an xã, thị trấn tham mưu Hội đồng
Bảo vệ an ninh, trật tự xây dựng kế hoạch và triển khai các mặt công tác phòng,
chống ma túy tại cơ sở, gồm: Tổ chức phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và
các hành vi liên quan đến ma túy; rà soát, lập danh sách thống kê người nghiện
ma túy; tham gia quản lý, giáo dục người nghiện và sau cai nghiện ma túy tại
cộng đồng; tham gia đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm tổ chức các hoạt động
cai nghiện trên địa bàn.
3. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu
UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo này;
tổng hợp tình hình báo cáo về trên theo quy định.
Yêu cầu các Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo
này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/HU, TT/HĐND huyện;
- CT, PCT/UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC(U).
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