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KẾ HOẠCH 
Đánh giá, thẩm định, cơ quan đơn vị liên quan đến ma túy năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐUK ngày 15/9/2021 của Đảng uỷ Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về đánh giá, thẩm định, phân loại các cơ quan, 
đơn vị liên quan đến ma tuý năm 2021. Văn phòng UBND tỉnh ban hành kế 

hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Rà soát, nắm bắt, tổng hợp số liệu thực tế về thực trạng tệ nạn ma túy 

tại Văn phòng và các đơn vị trực thuộc; thông qua đó đánh giá đúng những việc 
đã làm được, những tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục nhằm tiếp 
tục đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy ở Văn phòng và các đơn vị trực 

thuộc trong những năm tiếp theo. 

2. Làm cơ sở để đề nghị UBND tỉnh công nhận "Đơn vị đạt tiêu chuẩn 

không có ma túy" và những đơn vị phải giao thực hiện xây dựng thành đơn vị đạt 
tiêu chuẩn không có ma túy năm 2022. Là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả 

hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, 2022 của cơ quan và Đảng ủy Văn phòng. 

3. Việc rà soát, đánh giá, thẩm định và công nhận phải tiến hành theo 

nguyên tắc, quy trình từ cơ sở, phát huy dân chủ, thực hiện theo đúng quy định 
ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống ma tuý của cơ 
quan theo tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 

29/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tiêu chí và quy trình đánh giá, phân 
loại thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố  

liên quan đến ma túy. 

III. PHƯƠNG THỨC THẨM ĐỊNH 

1. Hội đồng đánh giá, thẩm định căn cứ tiêu chí của tỉnh tự chấm điểm, 

đánh giá đúng với thực tế của cơ quan đơn vị năm 2021 về công tác phòng, 
chống ma tuý. 

2. Kiểm tra quy trình, thực hiện và thẩm định của cơ quan đơn vị; kết quả 
mức đạt của cơ quan, đơn vị. 

 

 



 

IV. THỜI GIAN THẨM ĐỊNH 

1. Công tác chuẩn bị: Ngày 25-26/10/2021, xây dựng kế hoạch và các văn 
bản rà soát, thẩm định theo quy định của tỉnh về công tác phòng, chống ma tuý.  
Thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định của Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Thời gian thẩm định: Ngày 01/10/2021. 

3. Hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định của cơ quan báo cáo Đảng uỷ Khối  trước 

ngày 08/10/2021. 

V. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC (Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
Trung tâm Thông tin, Nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội, Nhà khách UBND tỉnh) 

1. Thành lập Hội đồng đánh giá của đơn vị (thành phần gồm lãnh đạo đơn 

vị, đại diện công đoàn, đoàn thanh niên, người phụ trách công tác đảng; Thủ 
trưởng đơn vị làm chủ tịch hội đồng); họp đơn vị và lập biên bản tự đánh giá, 

xác định theo mẫu 01 kèm theo Kế hoạch số 53-KH/ĐUK ngày 15/9/2021 của 
Đảng uỷ Khối , báo cáo kết quả công tác phòng, chống ma túy trong năm của 

đơn vị. 

2. Thời gian đánh giá: Từ 15/9/2020 đến 15/9/2021. 

3. Hồ sơ gửi Văn phòng UBND tỉnh thẩm định: 

- Tờ trình và danh sách đề nghị công nhận "Đơn vị đạt tiêu chuẩn không có 
ma túy" hoặc xác nhận đơn vị có tệ nạn ma túy theo mẫu 03, 04 kèm theo Kế 

hoạch số 53-KH/ĐUK ngày 15/9/2021 của Đảng uỷ Khối  

- Báo cáo kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2021 của đơn vị. 

- Biên bản tự đánh giá, xác định theo mẫu 01 kèm theo Kế hoạch số 53-
KH/ĐUK ngày 15/9/2021 của Đảng uỷ Khối. 

- Quyết định thành lập hội đồng thẩm định của đơn vị. 

Lưu ý: Thời gian gửi hồ sơ đề nghị thẩm định: Trước ngày 01/10/2021. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo 
đúng nội dung, quy định về quy trình và thời gian thẩm định, trình thẩm định. 

2. Giao Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị tham mưu thành lập hội 
đồng thẩm định của cơ quan, thẩm định, báo cáo Đảng ủy Khối đảm bảo thời 
gian theo kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- LĐVPUBND tỉnh; 
- Các đơn vị trực thuộc tại Mục V; 
- Lưu: VT, TCHCQT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Huy Anh 
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