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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM,  

TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO  

TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 
 

Số: 58/KH- BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                           

            Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng  4  năm 2019 

  
         

KẾ HOẠCH 

Phân bổ kinh phí hỗ trợ Chương trình mục tiêu phòng chống ma túy năm 2019 

 
 

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2019, theo đó Ban Chỉ đạo tỉnh đề xuất hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ma túy là: 960.000.000đ. Căn cứ Quyết 

định số 204/QĐ-STC ngày 25/12/2018 của Sở Tài chính tỉnh về việc giao hướng dẫn chỉ tiêu ngân sách nhà nước năm 2019, theo 

đó kinh phí cho Chương trình mục tiêu phòng, chống ma túy là 2.700.000.000đ. Do đó, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu 

phòng, chống ma túy năm 2019 là: 3.660.000.000đ. Trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh ( Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) tại Tờ 

trình số 524/TTr-CAT-TM ngày 07/3/2019; Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng Kế hoạch phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu phòng 

chống ma túy năm 2019, cụ thể như sau:  

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH VÀ BAN CHỈ ĐẠO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

               Đơn vị tính: Triệu đồng 

MỤC NỘI DUNG 

THỜI GIAN  

THỰC HIỆN (QUÝ) KINH 

PHÍ 
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

I II III IV 

1 Hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của các thành viên Ban Chỉ đạo x x x x 70 Ban Chỉ đạo tỉnh 

2 Kinh phí phục vụ Hội nghị thường kỷ, chuyên đề của Ban Chỉ đạo x x x x 80 Ban Chỉ đạo tỉnh 
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3 
Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức cho 137 Cộng tác viên các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
   x 70 Ban Chỉ đạo tỉnh 

4 
Tổ chức rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ 

công tác thống kê người nghiện ma túy trên Cơ sở dữ liệu quốc gia  
x x x x 100 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

(Phòng Tham mưu CAT) 

5 
Chi Văn phòng phẩm và hỗ trợ hoạt động của bộ phận thường trực giúp 

việc Ban Chỉ đạo tỉnh 
x x x x 150 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

(Phòng Tham mưu CAT) 

6 Hỗ trợ hoạt động cho Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố     300 
 

6.1 

Ban Chỉ đạo TP Vĩnh Yên 

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền: 
x x x x 

40 

10 

30 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

(Công an TP Vĩnh Yên) 

6.2 

Ban Chỉ đạo TP Phúc Yên 

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền: 
x x x x 

40 

10 

30 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

(Công an TP Phúc Yên) 

6.3 

Ban Chỉ đạo Huyện Vĩnh Tường  

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền: 
x x x x 

40 

10 

30 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

(Công an huyện Vĩnh Tường) 

6.4 

Ban Chỉ đạo Huyện Tam Dương 

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền: 
x x x x 

30 

10 

20 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

(Công an huyện Tam Dương) 

6.5 

Ban Chỉ đạo Huyện Tam Đảo 

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền: 
x x x x 

30 

10 

20 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

(Công an huyện Tam Đảo) 

6.6 

Ban Chỉ đạo Huyện Bình Xuyên 

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền: 
x x x x 

30 

10 

20 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

(Công an huyện Bình Xuyên) 

6.7 

Ban Chỉ đạo Huyện Yên Lạc 

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền: 
x x x x 

30 

10 

20 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

(Công an huyện Yên Lạc) 

6.8 

Ban Chỉ đạo Huyện Lập Thạch 

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền: 

x x x x 

30 

10 

20 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

(Công an huyện Lập Thạch) 
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6.9 

Ban Chỉ đạo Huyện Sông Lô 

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền: 

x x x x 

30 

10 

20 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

(Công an huyện Sông Lô) 

 Tổng (1)     770  

  

II. HỖ TRỢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH TỘI PHẠM MA TÚY 

   Đơn vị tính: Triệu đồng 

MỤC NỘI DUNG 

THỜI GIAN  

THỰC HIỆN (QUÝ) KINH 

PHÍ 
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

I II III IV 

1 
Hỗ trợ công tác đấu tranh, triệt phá ổ nhóm, tụ điểm ma tuý và công tác 

phòng ngừa, phối hợp đấu tranh phòng chống ma tuý 
    500  

1.1 
Hỗ trợ công tác đấu tranh, triệt phá và hỗ trợ các đợt cao điểm tấn công, trấn áp 

tội phạm và tệ nạn ma tuý  
x x x x 300 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

(Công an tỉnh) 

1.2 
Hỗ trợ kinh phí đấu tranh, triệt phá cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma tuý Công an tỉnh 
x x x x 200  

2 
Hỗ trợ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy cho Công an các 

huyện, thành phố 
    570 

 

2.1 Công an Thành phố Vĩnh Yên x x x x 70  

2.2 Công an Thành phố Phúc Yên x x x x 70  

2.3 Công an huyện Vĩnh Tường x x x x 70  

2.4 Công an huyện Tam Dương x x x x 60  

2.5 Công an huyện Tam Đảo x x x x 60  
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2.6 Công an huyện Bình Xuyên x x x x 60  

2.7 Công an huyện Yên Lạc x x x x 60  

2.8 Công an huyện Lập Thạch x x x x 60  

2.9 Công an huyện Sông Lô x x x x 60  

 Tổng (2)     1.070  

  

III. HỖ TRỢ CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TUÝ 

   Đơn vị tính: Triệu đồng 

MỤC NỘI DUNG 

THỜI GIAN  

THỰC HIỆN (QUÝ) KINH 

PHÍ 
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

I II III IV 

1 Hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy và tuyên truyền phòng chống ma túy x x x x 100 
Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội  

2 
Hỗ trợ công tác lập hồ sơ, đưa đối tượng vào cai nghiện bắt buộc tại 

Cơ sở cai nghiện của tỉnh 
x x x x 100 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

(Công an tỉnh) cấp cho Công 

an các huyện, thành phố. 

3 
Hỗ trợ công tác quản lý, giáo dục đối tượng cai nghiện bắt buộc tại   

Cơ sở cai nghiện của tỉnh 
x x x x 50 Cơ sở cai nghiện của tỉnh 

4 

Hỗ trợ công tác nghiên cứu, ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương 

pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý 

và công tác tuyên truyền PCMT cho cán bộ, công chức trong ngành 

x x x x 70 Sở Y tế 

 Tổng (3)     320  
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IV. HỖ TRỢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

MỤC NỘI DUNG 

THỜI GIAN  

THỰC HIỆN (QUÝ) KINH 

PHÍ 
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

I II III IV 

1 
Hỗ trợ công tác chỉ đạo xây dựng, duy trì các mô hình phòng chống 

ma túy ở địa bàn cơ sở 
x x x x 30 

Phòng Xây dựng phong 

trào bảo vệ ANTQ Công 

an tỉnh 

2 Hỗ trợ hoạt động truy tố, xét xử án ma túy     40  

2.1 Hỗ trợ công tác truy tố tội phạm về ma tuý x x x x 20 VKSND tỉnh 

2.2 Hỗ trợ công tác xét xử tội phạm về ma tuý x x x x 20 TAND tỉnh 

3 

Hỗ trợ các đơn vị chủ trì thực hiện NQLT 03 về phối hợp hành 

động phòng chống ma tuý trong thanh, thiếu niên và xây dựng mô 

hình điểm về PCMT trong thanh, thiếu niên 

x x x x 120 

Phòng Tham mưu Công an 

tỉnh: 80; Ban Tuyên giáo 

Tỉnh Đoàn: 40 

4 Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy      1.310  

4.1 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho các sở, ngành, 

đoàn thể là thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh 
    1.010  

4.1.1 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo và tham mưu UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng chống ma túy  
x x x x 70 Văn phòng UBND tỉnh 

4.1.2 
Tổ chức tập huấn tuyên truyền kiến thức phòng chống ma tuý cho cán 

bộ, các hội viên ở cơ sở và duy trì các mô hình phòng chống ma túy ở 

địa bàn cơ sở 

x x x x 50 Hội Nông dân tỉnh 

4.1.3 
Hỗ trợ tổ chức tập huấn tuyên truyền trong các cấp hội và công tác cảm 

hóa, giáo dục người nghiên ma túy tại cộng đồng  
x x x x 50 Hội Cựu chiến binh tỉnh  
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4.1.4 
 Hỗ trợ công tác tập huấn, tuyên truyền kiến thức, cách phòng chống các 

loại tệ nạn xã hội cho cán bộ, công nhân viên chức lao động và củng cố 

đội ngũ cán bộ tuyên truyền bán chuyên trách 

x x x x 50 Liên đoàn Lao động tỉnh 

4.1.5 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và duy trì các chuyên 

mục tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trên “Cổng thông tin giao 

tiếp điện tử tỉnh” 

x x x x 50 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

4.1.6 
Hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy và 

xây dựng các chuyên mục, Bản tin chuyên đề phòng chống ma túy 
x x x x 50 Sở Tư pháp tỉnh 

4.1.7 
Hỗ trợ công tác tập huấn tuyên truyền phòng chống ma tuý cho các cấp 

hội và hỗ trợ kinh phí thực hiện NQLT 01 về “Quản lý, giáo dục con em 

trong gia đình không phạm tội và TNXH” 

x x x x 40 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

4.1.8 
Hỗ trợ thực hiện Đề án “Thu thập, quản lý hệ thống dữ liệu và xử lý 

thông tin về tình hình ma tuý” trên địa bàn tỉnh 
x x x x 40 Thường trực Ban Chỉ đạo 

4.1.9 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng chống ma tuý 

trong ngành và công tác phối hợp với các ngành (Công an, Y tế) trong 

quản lý, kiểm soát tiền chất 

x x x x 40 Sở Công thương  

4.1.10 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, viên chức 

trong ngành 
x x x x 40 Ban Dân vận Tỉnh ủy 

4.1.11 
Hỗ trợ xây dựng các tin, bài, phóng sự; xây dựng chuyên mục tuyên 

truyền về phòng chống ma túy trên Đài PTTH tỉnh 
x x x x 40 Đài PTTH tỉnh 

4.1.12 
Hỗ trợ xây dựng các tin, bài, phóng sự; xây dựng chuyên mục tuyên 

truyền về phòng chống ma túy trên Báo Vĩnh Phúc 
x x x x 40 Báo Vĩnh Phúc 

4.1.13 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền về phòng chống ma tuý và xây dựng các 

mô hình phòng chống ma túy tại các trường học trên địa bàn tỉnh 
x x x x 40 Sở Giáo dục và Đào tạo  

4.1.14 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo và nghiên cứu, tham 

mưu Tỉnh ủy về công tác phòng chống ma túy 
x x x x 40 Văn phòng Tỉnh ủy 

4.1.15 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, công 

chức trong ngành 
x x x x 40 Sở Nội vụ  

4.1.16 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và quản lý, cảm hóa, 

giáo dục người có liên quan đến ma túy tại cộng đồng dân cư 
x x x x 30 Ủy ban MTTQ tỉnh 
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4.1.17 
Hỗ trợ hoạt động lồng ghép các nội dung công tác phòng chống ma túy 

với phong trào toàn dân tại các khu dân cư và xây dựng đội ngũ cán bộ 

tuyên truyền 

x x x x 30 
Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 

4.1.18 
Hỗ  trợ công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma tuý trong 

thanh, thiếu niên và xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên 

trong các cấp bộ đoàn 

x x x x 30 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc 

4.1.19 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, công 

chức trong ngành 
x x x x 30 Sở Tài chính tỉnh 

4.1.20 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, công 

chức trong ngành 
x x x x 30 Sở Kế hoạch và Đầu tư  

4.1.21 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, viên chức 

trong ngành 
x x x x 30 Sở Giao thông vận tải 

4.1.22 
Hỗ trợ công tác xây dựng, triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên các cấp 

x x x x 25 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

4.1.23 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, viên chức 

trong ngành 
x x x x 25 Sở Xây dựng 

4.1.24 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm trong lực lượng 

quân sự tỉnh 
x x x x 20 Bộ CHQS tỉnh 

4.1.25 
Hỗ trợ tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn 

ma túy cho các cấp hội cơ sở trong tỉnh 
x x x x 20 

Hiệp hội khoa học, kỹ 

thuật tỉnh Vĩnh Phúc 

4.1.26 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, viên chức 

trong ngành 
x x x x 20 Ban Nội chính Tỉnh uỷ 

4.1.27 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, viên chức 

trong ngành 
x x x x 20 Ngân hàng Nhà nước tỉnh 

4.1.28 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, viên chức 

trong ngành 
x x x x 20 

Sở Khoa học và Công 

nghệ  

4.2 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền, phối hợp đấu tranh phòng chống ma 

tuý trong lực lượng Công an 
    300 Công an tỉnh 

4.2.1 
Hỗ trợ hoạt động tuần tra, kiểm soát vũ trang tại các địa bàn trọng điểm 

phát hiện và xử lý tội phạm và tệ nạn về ma tuý 
x x x x 30 Phòng Cảnh sát cơ động 
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4.2.2 
Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý trong cán bộ, công 

nhân viên phục vụ Công an tỉnh 
x x x x 30 Phòng Hậu cần- Kỹ thuật 

4.2.3 
Hỗ trợ công tác quản lý hành chính phát hiện các thông tin về tội phạm 

và tệ nạn ma tuý 
x x x x 30 

Phòng CS QLHC về 

TTXH 

4.2.4 Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán CBCS  x x x x 20 Phòng Tổ chức cán bộ 

4.2.5 
Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phối hợp, cung cấp các thông 

tin liên quan đến tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh  
x x x x 20 Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 

4.2.6 
Hỗ trợ công tác nắm tình hình người nghiện ma tuý và tổ chức tuyên 

truyền phòng chống ma túy tại các cơ quan, doanh nghiệp 
x x x x 20 Phòng An ninh kinh tế 

4.2.7 
Hỗ trợ công tác nắm tình hình người nghiện ma tuý và tổ chức tuyên 

truyền PCMT trong các ngành văn hóa, y tế, giáo dục 
x x x x 20 

Phòng An ninh chính trị 

nội bộ 

4.2.8 
Hỗ trợ Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền về phòng chống ma tuý cho đoàn viên các cấp 
x x x x 20 

BCH Đoàn Thanh niên 

Công an tỉnh 

4.2.9 
Hồ trợ công tác tập huấn, tuyên truyền về phòng chống ma tuý cho hội 

viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh  
x x x x 20 

BCH Hội phụ nữ Công an 

tỉnh 

4.2.10 
Hỗ trợ hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy trong chuyên mục 

“An ninh Vĩnh Phúc” trên Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh 
x x x x 15 

Phòng Công tác Đảng và 

công tác chính trị 

4.2.11 
Hỗ trợ công tác tra cứu căn cước, tàng thư, khai thác hồ sơ liên quan 

đến đối tượng phạm tội về ma tuý 
x x x x 15 Phòng Hồ sơ 

4.2.12 
Hỗ trợ theo dõi, tổng hợp công tác điều tra các vụ án về ma tuý và bắt 

đối tượng truy nã về ma túy 
x x x x 10 Văn phòng CQ CSĐT 

4.2.13 
Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật trong điều tra, xử lý tội phạm về ma túy  
x x x x 10 Thanh tra Công an tỉnh 

4.2.14 
Hỗ trợ công tác theo dõi, quản lý đối tượng nghiện ma túy, thi hành án 

ngoài xã hội ở địa bàn các xã, phường, thị trấn  
x x x x 10 

Phòng CS THAHS và 

HTTP 

4.2.15 Hỗ trợ công tác giám định các chất về ma tuý x x x x 10 Phòng Kỹ thuật hình sự 

4.2.16 
Hỗ trợ hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ trong phát 

hiện tội phạm về ma túy 
x x x x 10 

Phòng Cảnh sát giao thông 

ĐB- ĐS 

4.2.17 Hỗ trợ công tác quản lý đối tượng nghiện ma túy tại Trại tạm giam x x x x 10 Trại tạm giam  
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 Tổng (4)     1.500  

Tổng cộng (1) + (2) + (3) + (4):  3.660.000.000đ (Ba tỷ sáu trăm sáu mươi triệu đồng). 

Các đơn vị sử dụng kinh phí phải có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và thanh quyết toán đúng thời gian, 

đúng chế độ nguyên tắc và các quy định hiện hành của Nhà nước. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Công an tỉnh) cấp phát kinh 

phí theo kế hoạch và kiểm tra, hướng dẫn thực hiện, tập hợp quyết toán của các đơn vị theo đúng quy định ./. 
 

    Nơi nhận:   

   - Vụ Văn xã- Văn phòng Chính phủ; 

   - Các bộ: Tài chính, KH & ĐT, Công an;       

   - Các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ; 

   - UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên; 

   - UBND các huyện, thành phố; 

   - Công an tỉnh; 

   - Phòng PV01- Công an tỉnh; 

   - Lưu:VT, NC1. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN  

 

 
(Đã ký) 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Vũ Chí Giang 
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