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Đắk Lắk, ngày 12 tháng 6 năm 2017Số: h u  /TA-VP
V/v triển khai Tháng hành động phòng, 

chống ma túy ,

Kính gửi: Chánh án TAND các huyện, thị xã Buôn Hồ và 

thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện công văn số 42/TANDTC-TH ngày 31/5/2017 của Tòa án nhân 
dân tối cao và công văn số 4237/UBND-NC ngày 02/6/2017 của ủy  ban nhân 
dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy, 
Chánh án TAND tỉnh yêu cầu TAND cấp huyện triển khai thực hiện một số 
công việc sau đây:

1. Rà soát, kiểm tra Kế hoạch công tác của đơn vị, đặc biệt là kế hoạch xét 
xử để đưa các vụ án ma túy ra xét xử trong tháng 6/2017 theo đúng quy định của 
pháp luật tố tụng.

2. Chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng lựa chọn những vụ 
án trọng điểm về ma túy hoặc chống người thi hành công vụ trong công tác 
phòng, chống ma túy đưa ra xét xử lưu động nhằm nâng cao tính giáo dục, 
phòng ngừa, răn đe các đối tượng khác.

3. Tăng cường công tác giải quyết hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính, đặc biệt là hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Phối họp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa 
phương tuyên truyền kết quả xét xử các vụ án ma túy 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 
túy trong quần chúng nhân dân.
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5. Thực hiện tốt việc viết, cung cấp tin bài cho Trang thông tin điện tử 
TAND tỉnh Đắk Lắk để tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của các loại 
ma túy, đặc biệt là ma túy tổng họp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...) và các chất 
hướng thần.

6. Kết thúc đợt cao điểm, các đơn vị xây dựng báo cáo về tình hình triển 
khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; trong đó có kết quả xét xử các vụ 
án về tội phạm ma túy từ ngày 01 đến hết ngày 30/6/2017.



TAND tỉnh 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 TAND tỉnh Đắk Lắk 
trước ngày 04/7/2017 (thông qua Văn phòng) để tổng họp, báo cáo TAND tối 
cao theo quy định.

Nơi nhận :
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Chánh án (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu VP.

TL. CHÁNH ÁN 
CHÁNH VĂN PHÒNG


