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V/v triển khai Tháng hành động 
phòng, chống ma túy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: - Tòa án quân sự Trung uơng;
- Vụ giám đốc kiểm tra I Tòa án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao;
- Báo Công lý Tòa án nhân dân tối cao;
- Tạp chí Tòa án nhân dân;
- Học viện Tòa án;
- Đoàn thanh niên Tòa án nhân dân tối cao
- Các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công văn số 664/TTg-KGVX ngày 23/5/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 
01/6/2018 đến hét ngày 30/6/2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm 
họa ma túy”, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao yêu cầu Tòa án quân sự Trung 
ương; Vụ giám đốc kiểm tra I, Văn phòng, Tạp chí Tòa án nhân dân, Báo Công 
lý, Học viện Tòa án, Đoàn thanh niên Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân 
dân câp cao và Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn 
cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định triển khai thực hiện một số công việc 
sau đây:

'x.l. Rà soát, kiểm tra Ke hoạch công tác xét xử của đơn vị, để đưa các vụ án 
về ma túy nhất là các vụ án trọng điểm ra xét xử trong tháng 6/2018.

2. Chủ động phối họp với các cơ quan tiến hành tố tụng lựa chọn những vụ 
án trọng điểm về ma tuý để đưa ra xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, có 
nhiều đối tượng có nguy cơ cao, các khu công nghiệp; vùng biên giới giáp biên; 
vùng sâu, vùng xa.. .nhằm nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa và răn đe các đối 
tượng khác.

3. Các Tòa án nhân dân cấp huyện khẩn trương phối hợp với các Trung 
tâm đang quản lý người nghiện tổ chức các phiên họp tại Trung tâm để xem xét, 
giải quyết các hồ sơ đã đủ điều kiện để đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc.

4. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa 
phương để tuyên truyền kết quả xét xử các vụ án về ma tuý, nhằm phục vụ tích 
cực, có hiệu quả yêu cầu của Tháng hành động phòng, chống ma túy; đồng thời 
nâng cao ý thức pháp luật và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ 
nạn ma tuý trong quần chúng nhân dân.
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- Tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy, đặc biệt 
là ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ M ỹ...), cần xa và các chất hướng 
thần mới thông qua các bài viết, các tin bài, phóng sự về hoạt động phòng, 
chống ma túy; tin xét xử các vụ án về tội phạm ma túy... Tiếp tục đổi mới 
phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù họp với từng nhóm 
người, văn hóa vùng miền, địa phương nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận 
thức, hành động và nêu cao tinh thần ữách nhiệm của cộng đồng trong công tác 
phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy.

- Học viện Tòa án tổ chức hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng kiến thức về 
phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên của Học viện; Đoàn thanh niên Tòa án 
nhân dân tối cao tổ chức Tọa đàm “Tuyên truyền, phòng chống ma túy trong thanh 
niên Tòa án nhân dân” nhằm giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy 
và trách nhiệm của thanh niên trong phòng, chống ma túy. Các hoạt động tuyên 
truyền gắn vói chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ ừẻ khỏi hiểm họa ma túy" thông qua việc 
phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
trong công tác phòng, chống ma túy; kịp thời phản ánh những tấm gương điến hình 
trong phòng, chống ma túy. Nâng cao tinh thần phòng, chống ma túy trong thanh 
niên, cán bộ Tòa án, coi đây là nhiệm vụ chính trị gắn liền vói các hoạt động chuyên 
môn được giao.

5. Kết thúc đợt cao điểm, các đơn vị tổng họp, xây dựng báo cáo về tình 
hình triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy của đơn vị mình từ ngày 
01/06/2018 đến hết ngày 30/6/2018 gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua 
Vụ Tổng họp).

6. Vụ Tổng hợp có trách nhiệm giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tổng 
hợp tình hình và xây dựng báo cáo triển khai “Tháng hành động phòng, chống 
ma túy” trong hệ thống Tòa án nhân dân để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực 
hiện nghiêm túc Tháng hành động phòng, chống ma túy và gửi Báo cáo về Tòa 
án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổng họp) bằng chuyển phát nhanh hoặc qua 
hộp thư điện tử: tatc.tonghop@toaan.gov.vn trước ngày 06/7/2018 để tổng 
họp, xây dựng báo cáo chung./.

Nơi nhận:
- Như ừên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c Thủ tướng Chính phủ);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Cục Tham mưu (Tổng cục CS-BỘ Công an) (để b/c);
- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chi đạo);
- Các thành viên Ban CĐCTPCTP TAND (để biết);
- Lưu: VP, Vụ TH (TANDTC).
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