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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các
hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ
hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở
trong nước;
Căn cứ Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 của Chính phủ
quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ
Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;
Căn cứ Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất;
Căn cứ Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg, ngày 21/9/2011 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên
quan đến ma túy;
Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế quy
định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 2553/TTrCAT-PV01(PC04) ngày 21/6/2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số
1270/SNV-TCBC ngày 03/7/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt
động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây
viết tắt là Tổ Công tác), gồm các thành viên như sau:
* Tổ trưởng:
Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an tỉnh.
* Tổ phó:
1. Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương phụ trách Phòng Kỹ thuật an
toàn môi trường;
2. Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách công tác thanh tra của Sở Y tế;

3. Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách
Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
4. Đại diện Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ngãi phụ trách Đội Kiểm
soát Hải quan.
* Các thành viên:
1. Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh;
2. Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn môi trường - Sở Công Thương;
3. Chánh Thanh tra - Sở Y tế;
4. Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn;
5. Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Quảng Ngãi.
Thủ trưởng các cơ quan là thành viên Tổ công tác lập danh sách cử
thành viên gửi về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh
(cơ quan thường trực của Tổ Công tác liên ngành) để tổng hợp và tham mưu
Tổ trưởng. Trong quá trình tham gia Tổ Công tác nếu có sự thay đổi thành
viên, các cơ quan chủ động thông báo Tổ trưởng hoặc cơ quan thường trực để
theo dõi, phân công nhiệm vụ.
Điều 2. Tổ Công tác có nhiệm vụ:
1. Thực hiện kiểm tra và phối hợp kiểm soát các hoạt động xuất khẩu,
nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tồn trữ, mua bán, vận
chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần,
tiền chất.
2. Thực hiện xử lý hoặc đề xuất các biện pháp xử lý theo thẩm quyền
đối với các hành vi vi phạm pháp luật; đề xuất các chủ trương, chính sách
trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm
nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tồn trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử
dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trên địa
bàn tỉnh.
3. Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động
và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Tổ công tác.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh là cơ quan
thường trực của Tổ Công tác chịu trách nhiệm bố trí nơi làm việc, bảo đảm
các điều kiện, phương tiện cần thiết cho hoạt động của Tổ Công tác.
2. Các thành viên Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và
được trưng dụng cán bộ, công chức của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ
được phân công.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Nội vụ, Công
Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Hải
quan tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có
liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các thành viên có tên tại Điều
1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Y tế, Công Thương,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục C04 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Phòng PV01, PC04 - Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv231.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng
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