
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 2965  /SCT-VP 
 

V/v triển khai thực hiện Thông 

báo số 393-TB/VPTU ngày 27 

tháng 9 năm 2022 của  

Văn phòng Tỉnh ủy  

Bình Thuận, ngày 01 tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Các chi bộ thuộc Sở. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

3645/UBND-NCKSTTHC ngày 31/10/2022 về việc triển khai thực hiện 

Thông báo số 393-TB/VPTU, ngày 27/9/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy;  

Xác định công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ 

thường xuyên, liên tục và lâu dài gắn với nhiệm vụ chuyên môn; là nhiệm vụ 

của toàn Đảng, toàn dân nhằm góp phần ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn 

ma túy trên lĩnh vực ngành Công Thương; Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, 

đơn vị và các chi bộ thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:  

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung cơ bản của Quyết định 

số 1355/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế 

hoạch thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của 

Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy đến 

toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở Công 

Thương, nhất là đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trẻ nhằm góp phần 

ngăn chặn, kiềm chế sự lây lan của ma túy trong thế hệ trẻ. 

2. Văn phòng Sở và đơn vị thuộc Sở đưa nội dung tuyên truyền lên 

trang web của Sở và trang web của đơn vị để toàn thể đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động truy cập, tự nghiên cứu và tuyên truyền cho mọi 

người xung quanh cùng thực hiện. 

 3. Giao Văn phòng Sở đôn đốc, theo dõi triển khai thực hiện các nội 

dung trên, định kỳ báo cáo để tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đảng ủy Sở; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP (Nhạn). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Minh Hoài 
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