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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số
chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp
phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2021
Thực hiện Công văn số 1931/CAT-PC04 ngày 18/8/2021 của Công an tỉnh
Quảng Trị về việc báo cáo tổng kết Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND của Hội
đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả
của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn
2018 - 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả triển khai
thực hiện như sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện
Ngay sau khi Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND, ngày 14/12/2017 của Hội
đồng Nhân dân tỉnh ban hành, xây dựng, ký kết Chương trình phối hợp liên ngành
giữa Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
tổ quốc trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và Quy chế phối hợp
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. LĐLĐ tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp số
210/QCPH-CA-LĐLĐ, ngày 23/01/2018 giữa Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh trong công
tác đảm bảo an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, hằng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã
ban hành kế hoạch, hướng dẫn, công văn tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong
CNVCLĐ để triển khai. Qua đó, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn đẩy mạnh
công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ gắn với các nhiệm vụ
trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Trên cơ sở đó, 100% LĐLĐ huyện, thị xã, thành
phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện,
chỉ đạo công đoàn cơ sở lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng chống ma túy
trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhất là trong công tác tuyên truyền
pháp luật.
Hầu hết CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp và một số CĐCS doanh nghiệp
có đông công nhân lao động chủ động phối hợp với người sử dụng lao động lồng
ghép tuyên truyền phòng chống ma túy đến tận cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với
nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.
Vì vậy, công tác phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh đã có
những chuyển biến tích cực.

2. Kết quả thực hiện
2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục về phòng, chống ma túy
Công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy được các cấp công đoàn lồng
ghép triển khai tích cực trong các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp
luật, nội dung tập trung tuyên truyền về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các
văn bản pháp luật về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Phối hợp với
chính quyền triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 3047/KH-UBND, ngày 10/7/2017
của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao
động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị, giai đoạn 2017-2021. Duy trì và nhân rộng mô hình sinh hoạt
“Ngày Pháp luật” tại cơ sở, xây dựng tủ sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp. Chủ động lồng ghép tuyên truyền về Chương trình Quốc gia phòng
PCTP, PCMT và những hiểu biết về tác hại của ma túy, TNXH trong các buổi sinh
hoạt công đoàn, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, giao lưu tìm hiểu pháp luật.
Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước về phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ được các cấp công đoàn
thường xuyên quan tâm. Nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền không ngừng đổi
mới; đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để
chuyển tải các nội dung tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ.
Từ năm 2018 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã cấp phát 2.000 tờ rơi phòng chống ma
túy cho CNVCLĐ; đăng tải 2.980 tin, bài truyên truyền, chia sẻ 1.500 inforgraphics
có nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu về phòng chống ma túy trên Trang
Facebook, Trang thông tin điện tử Công đoàn Quảng Trị, các phương tiện thông tin
đại chúng. Qua đó, thu hút được các CĐCS, đông đảo cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ
like, chia sẻ trên các trang mạng xã hội của công đoàn các cấp và CNVCLĐ.
Ngoài việc chia sẻ các thông tin tuyên truyền công khai, các cấp công đoàn còn
tăng cường chia sẻ, trao đổi, thảo luận thông tin về phòng, chống ma túy trong các
nhóm kín trên mạng xã hội zalo, facebook... của CNVCLĐ và công đoàn các cấp.
Xây dựng 08 góc Bảo hộ lao động và tư vấn pháp luật cho 01 doanh nghiệp trên địa
bàn trị giá 265 triệu đồng. Xây dựng 01 điểm tuyên tuyền trực quan thông qua Tivi
trong giờ ăn trưa tại Công ty TNHH Dệt May VTJ Toms cho CNLĐ.
LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh
đã tổ chức được 250 cuộc tuyên truyền, phổ biến về phòng chống ma túy (lồng
ghép trong hoạt động giáo dục pháp luật lao động) thu hút gần 3.500 đoàn viên,
CNVCLĐ tham gia. Có 70% CĐCS tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma túy
cho đoàn viên, CNVCLĐ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị mình. Hình thức tổ chức
chủ yếu là lồng ghép đưa vào nội dung trong các buổi sinh hoạt công đoàn, hội nghị
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giao ban, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, giao lưu tìm hiểu pháp luật, bản tin,
hệ thống loa phát thanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...
Dịp Tết Nguyên Đán hằng năm, các cấp công đoàn sâu sát cơ sở, nắm bắt tình
hình lương, thưởng Tết, triển khai các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên,
CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng
xuân; vận động công nhân, viên chức và người lao động tổ chức đón xuân vui tươi,
lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chủ động phối hợp với chuyên môn tăng cường công
tác bảo đảm tình hình trật tự an toàn, phòng ngừa tội phạm ma túy tại cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp; phân công cán bộ đoàn viên trực Tết theo đúng quy định, bảo
đảm an ninh trật tự trong những ngày nghỉ Tết. Các cấp công đoàn đã tặng hàng
chục ngàn suất quà cho CNVCLĐ. Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu
thương” được chỉ đạo tổ chức tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở, thu
hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia.
2.2. Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy
Thực hiện Quy chế phối hợp số 210/QCPH-CA-LĐLĐ ngày 23/01/2018 giữa
Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự,
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với lực
lượng Công an, phòng, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong
CNVCLĐ về phòng chống ma túy; xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tích cực vận động đoàn viên, người lao động và quần
chúng nhân dân tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã
hội… Ngoài ra, BCH các CĐCS tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện “Mỗi đoàn
viên, CNVCLĐ là một tuyên truyền viên tích cực về phòng chống tội phạm, phòng
chống ma túy và phòng chống mua bán người” và “Cơ quan, đơn vị không có
người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. Hằng năm, có 100% gia đình CNVCLĐ
đăng ký không có người mắc các tệ nạn xã hội, trên 85% cơ quan đơn vị, doanh
nghiệp tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện “cơ quan, đơn vị không vi phạm
pháp luật và mắc vào tệ nạn xã hội” gắn với thực hiện mục tiêu “Mỗi đoàn viên,
CNVCLĐ là một tuyên truyền viên tích cực về công tác phòng chống ma túy, tội
phạm, tệ nạn xã hội”.
Từ năm 2018 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo 138 các cấp
tổ chức gần 50 lớp tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống
ma túy, mại dâm, H V/ DS, T T và thông tin tình hình về an ninh trật tự trên
địa bàn cho gần 4.000 lượt CNLĐ; các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 2750
hoạt động văn nghệ, thể thao thu hút hàng ngàn lượt CNVCLĐ tham gia. Các hoạt
động VHVN-TDTT chủ yếu như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn,
tennis, hội thi tiếng hát CNVCLĐ… được các cấp công đoàn thường xuyên tổ
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chức. Qua đó, đã tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích đối với CNVCLĐ, góp phần
tích cực trong việc đẩy lùi các tệ nạn xã hội và phòng, chống ma túy.
Phối hợp với chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả Kế hoạch số
3047/KH-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tuyên truyền,
phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại
hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2021. Nhiều
LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành chủ động phối hợp với ngành lao động, BHXH
tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật lao động, công đoàn, BHXH cho CNVCLĐ;
tăng cường tuyên truyền lưu động, tổ chức sân chơi hỏi đáp pháp luật, hội thi kiến
thức pháp luật tại doanh nghiệp, biên soạn tờ rơi, sổ tay pháp luật cấp phát cho
người lao động; duy trì và nhân rộng mô hình sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tại cơ sở,
xây dựng tủ sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Phối hợp triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động với
cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách
nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” gắn với các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hóa”, “ n toàn về an ninh trật tự” từ đó
góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo an
toàn xã hội trên địa bàn.
Các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh - trật tự ngày càng được cũng cố,
phát huy và nhân rộng. Công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp chính đáng đối với đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng sát với thực tế công tác,
lao động, sản xuất và đời sống của người lao động.
Hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp công đoàn quan tâm phối hợp triển
khai hiệu quả góp phần tích cực vào việc phòng chống tội phạm, phòng chống ma
túy trong CNVCLĐ. Tổ chức thăm hỏi, tặng 30.527 suất quà cho đoàn viên,
CNLĐ với tổng số tiền hơn 16,5 tỷ đồng; khởi công xây dựng 140 nhà “Mái ấm
công đoàn” trị giá hơn 4,3 tỷ đồng.
3. Khó khăn, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định như:
- Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, kinh phí phục vụ cho công tác truyền
thông và các hoạt động phòng, chống ma túy chưa tương xứng.
- Tài liệu tuyên truyền, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa chưa đáp ứng so với
yêu cầu hoạt động của đoàn viên, CNVCLĐ.
- Một số CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa quan tâm đúng mức đến
công tác tuyên tuyền về phòng, chống ma túy cho người lao động, một số đơn vị
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triển khai còn hình thức, chưa hiệu quả. Việc xây dựng các mô hình phòng chống
ma túy tại CĐCS doanh nghiệp còn hạn chế.
- Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên từ năm 2020 đến nay,
việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ma túy còn hạn chế.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2018 2021 của LĐLĐ tỉnh./.
Nơi nhận:
- Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy – Công an tỉnh;
- Lưu: VT, CTCS.
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