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BÁO CÁO 

Kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2022 

 

  Kính gửi: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Công văn số 1211/KTHT-VP ngày 23/11/2022 của Cục Kinh tế 

hợp tác và PTNT về việc báo cáo tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 

2022 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Về công tác tuyên truyền, vận động về phòng, chống cây có chứa 

chất ma túy 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các phòng, đơn vị 

chuyên môn phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác 

phòng chống ma tuý, như: Luật phòng, chống ma tuý năm 2021; 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; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 

31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma 

túy giai đoạn 2021-2025... Ngoài ra, còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến qua 

các lớp tập huấn của các các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn 

tỉnh cho đông đảo các đối tượng, nhân dân trong toàn tỉnh. 

Tuyên truyền, phổ biến thực hiện, quản lý chặt chẽ thuốc thú y có chứa 

chất ma túy, chất hướng thần theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT tại Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT ngày 

09/11/2020 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 18/2018/ TT-

BNNPTNT. 

2. Kết quả thực hiện 

Từ 15/12/2021 đến 08/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thường 

xuyên chỉ đạo, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác rà 

soát, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng 

cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. Qua kiểm tra, rà soát chưa phát hiện tổ 



2 

 

 

chức, hộ gia đình, cá nhân nào trồng, tái trồng cây ma túy.  

Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy: Năm 

2022, Tổ công tác liên ngành tỉnh Hưng Yên (Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Công thương, Sở Y tế, Cục Hải quan tỉnh) đã tiến hành kiểm tra các 

hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, lĩnh vực nông nghiệp đã kiểm tra 2 

cửa hàng thuốc thú y Đỗ Quang Đáp và cửa hàng thuốc thú y Nguyễn Thị Hằng, 

kết quả không có hoạt động sai quy định về thuốc thú y có chứa chất ma túy, 

tiền chất, kê đơn, thuốc thú y. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ưu điểm 

Công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy được quan tâm, lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện, có sự phối hợp tốt giữa các đơn vị có liên quan. Công tác tuyên 

truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới bằng nhiều hình 

thức đến các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao 

nhận thức, ý thức trách nhiệm trong phòng, chống, xóa bỏ cây chứa chất ma túy 

ở các địa phương. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Việc trang bị kiến thức chuyên sâu đối với nội dung liên quan đến các quy 

định, pháp luật về phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp 

còn thiếu. Việc tuyên truyền về xóa bỏ cây chứa chất ma túy đã được thực hiện 

nhưng còn hạn chế, do thiếu tài liệu, kinh phí chưa được bố trí thực hiện. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Tăng cường cung cấp tài liệu tuyên truyền vận động xóa bỏ cây chứa chất 

ma túy; đồng thời, tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước các 

cấp, các cộng tác viên, tuyên truyền viên các quy định pháp luật về phòng, 

chống ma túy. 

 Cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến về việc xóa bỏ cây chứa chất ma túy, đặc biệt trong tháng hành 

động phòng, chống ma túy. 

IV. PHƯƠNG HƯƠNG NHIỆM VỤ 

 1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng 

chống, ma túy năm 2021 bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung ngắn gọn, dễ 

hiểu, dễ nhớ; đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện thông tin, truyền thôn; 

lồng ghép tuyên truyền qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị, hội 

thảo...nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chống, chống trồng cây chứa 

chất ma túy, về tác hại, hậu quả của việc sử dụng ma túy. 
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 2. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc trồng cây chứa chất 

ma túy trên địa bàn và công tác quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền 

chất, kê đơn, thuốc thú y. 

 3. Thực hiện tốt phong trào thi đua nói không với ma túy; làm tốt công tác 

thi đua khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong phòng, 

chống ma túy; xử lý nghiêm, kịp thời các cá nhân, hộ gia đình trồng, tái trồng 

cây có chứa chất ma túy.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác xóa bỏ cây chứa chất ma túy năm 

2022, Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Trung Cần 
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