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. . .Kính gửi:
- ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủ y  ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực chỉ đạo thực hiện công tác phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, do đó 
công tác này đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Công tác cai nghiện ma 
túy có chuyển biến tích cực, nhất là trong việc xác định tình trạng nghiện và điều 
trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; công tác xử 
lý hành chính đối với người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy tiếp 
tục được đẩy mạnh thực hiện; số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ 
nhiều hơn 37 vụ 63 đối tượng so với cùng kỳ 2019 {tăng 25,17%); nhiều điểm, tụ 
điểm phức tạp về ma túy được triệt xóa... Những kết quả trên đã góp phần kiềm 
giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, phục 
vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy vẫn còn nhiều diễn 
biến phức tạp; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn ma túy chưa được thường xuyên, thiếu sự đồng bộ, chặt 
chẽ; việc triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 
ma túy tại xã, phường, thị trấn” bước đầu đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên 
tại một số địa phương công tác này còn hình thức, chưa phát huy hiệu quả; việc 
tuyên truyền, vận động cá biệt với số đối tượng có nguy cơ cao nghiện ma túy 
còn hạn chế; người nghiện ma túy trên địa bàn chưa được kiềm giảm và tiếp tục 
có chiều hướng gia tăng qua hàng năm, đặc biệt là người sử dụng ma túy tổng 
hợp... Những vấn đề trên đã có nhiều tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống ma túy và đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.
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Nhằm huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực hơn nữa của cả hệ thống 
chính trị và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng ngừa, 
đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy năm 2020, đồng thời thực hiện tốt chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 625/TTg-KGVX ngày 27/5/2020 
về việc triến khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020; ủ y  ban 
nhân dân tỉnh triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 với 
chủ đề “Phát huy tinh thần phòng chống dịch Covid-19, hãy hành động vì cộng 
đồng không ma túy”, nội dung và phân công nhiệm vụ như sau:

1. Công an tỉnh đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ, điều tra, 
xử lý tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung đấu tranh triệt phá 
các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, các điểm, tụ điểm tổ 
chức sử dụng trái phép chất ma túy ở địa bàn dân cư, nhất là những tụ điểm phức 
tạp, gây mất an ninh trật tự tại địa phương; tăng cường phối họp kiểm tra, tuần tra 
kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng kinh doanh dịch vụ 
khách sạn, quán bar, karaoke... để tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, 
những trường hợp lái xe dương tính với các chất ma túy trong quá trình tham gia 
giao thông. Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở thực hiện tốt công tác tham mưu, 
hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; công tác lập hồ 
sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy. 
Đẩy mạnh phong trào “Kết nối mạng xã hội - bình yên cho mỗi gia đình”; kịp thời 
hướng dẫn, cung cấp, định hướng thông tin cho các sở, ban, ngành, địa phương, 
cơ quan báo chí, truyền thông để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, 
chổng ma túy hiệu quả, thiết thực. Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp 
kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 
của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống 
thông tin cơ sở phối hợp với các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, hậu quả và tác hại 
của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là 
tác hại của các loại ma túy tổng họp, chất hướng thần mới, thông tin về những 
phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, về tình hình, kết quả công tác 
phòng, chống ma túy của các lực lượng chức năng để quần chúng nhân dân biết, 
tích cực cung cấp những thông tin có liên quan đến các hoạt động phạm tội, vi 
phạm pháp luật về ma túy tại các địa bàn; xây dựng và truyền tải thông điệp 
phòng, chống ma túy trên các báo, tạp chí, trang thông tin, chú trọng truyền thông 
qua mạng xã hội, thông qua tin nhắn đến các thuê bao di động với các khẩu hiệu
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tuyên truyền: Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng không ma túy; Ma túy đá, phá cuộc 
đời; Tương lai và ma túy không cùng tồn tại; Đừng để ma túy lãng phí tuổi xuân; 
Sống tuôi trẻ, nghĩ tương lai, nói không với ma túy; Vì sức khỏe của mọi người, 
hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy...

3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, phối họp lồng ghép nội dung 
tuyên truyền phòng, chống ma túy vào trong các hoạt đông văn hóa, văn nghệ, 
thê dục, thê thao; chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp 
phích tuyên truyền tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học và những nơi công 
cộng trong “Tháng hành động phòng, chổng ma túy” và “Ngày toàn dân phòng 
chống ma túy” 26/6 để cảnh báo, phòng ngừa chung.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên 
truyền phòng, chổng ma túy cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; chú trọng 
tuyên truyền, phô biến về hậu quả, tác hại của ma túy và các chất gây nghiện, 
chất hướng thần núp bóng các vỏ bọc, hình thức như: Tem giấy, bùa lưỡi, c ỏ  Mỹ, 
bóng cười... cho học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh; phát động học sinh, 
sinh viên “Chung tay nói không với ma túy, vì chính bạn và cộng đồng”.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường quản lý, giám sát 
người nghiện ma túv, bảo đảm an toàn trong các cơ sở cai nghiện; tổ chức các 
hoạt động văn hóa. thể thao, tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, 
chống ma túy” tại các cơ sở cai nghiện.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với lực lượng Công 
an, Hải quan và chính quyền địa phương tăng cường công tác phòng, chống ma 
túy tại khu vực biên giới của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
phòng, chống ma túy, nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn việc trồng cây có 
chứa chất ma túy tại địa bàn các xã biên giới; chủ động triển khai các biện pháp 
nghiệp vụ, nắm tình hình, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, lưu ý những 
lối mòn, lối tắt qua khu vực biên giới nhằm kịp thời phát hiện tội phạm, tệ nạn 
ma túy, kiên quyết không để ma túy thẩm lậu qua biên giới.

7. Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng 
các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất tại các cơ sở y tế, nhà 
thuốc doanh nghiệp, không để sơ hở cho các đối tượng lợi dụng dùng vào các 
mục đích bất họp pháp hoặc sản xuất trái phép chất ma túy.

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn phối họp chặt chẽ với lực lượng Công 
an trong việc xác định, kết luận tình trạng nghiện ma túy, góp phần tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối 
với người nghiện theo quy định. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc điều trị
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nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại Trung tâm 
phòng, chống HIV/AIDS tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Ea H ’leo.

8. Sở Công Thương thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật về hoạt động hóa chất nói chung và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp 
đối với các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn 
không để các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 
lợi dụng, vi phạm liên quan đến bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân 
phối sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực 
công nghiệp.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối họp với các sở, 
ngành liên quan và ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm 
tra, phát hiện, ngăn chặn tình trạng trồng cây, tái trồng cây có chứa chất ma túy 
trên địa bàn tỉnh.

10. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phát động phong trào 
“Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng không ma túy”.

11. Các sở, ban, ngành khác là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, tổ chức đa dạng 
các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với tội 
phạm, tệ nạn ma túy nhàm huy động cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên 
và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội 
phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn; đồng thời phát động các phong trào, hoạt động 
thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”.

12. Đề nghị ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 
viên chỉ đạo các đoàn thể phổi hợp với các ngành chức năng và chính quyền các 
cấp trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lóp nhân dân và các dân tộc trong 
tỉnh tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, gắn với thực hiện 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 
xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, buôn, làng, tổ dân phố, trường học, cơ 
quan, đơn vị lành mạnh, không có tệ nạn ma túy và Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng Nông thôn mới.

13. Đe nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp 
với lực lượng Công an tăng cường công tác xét xử lưu động các vụ án điểm về 
ma túy, nhăm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung; Tòa án nhân dân cấp huyện 
sớm xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai



nghiện bắt buộc đối với các trường hợp người nghiện ma túy được các ngành 
chức năng thẩm duyệt, đề nghị.

14. ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường công 
tác phòng, chống ma túy trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng việc nâng cao 
hiệu quả công tác phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy; công tác rà soát, thống kê 
người nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy và việc triển khai xây dựng xã, 
phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động thiết 
thực triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” ở địa phương, 
trong đó căn cứ tình hình thực tế, tổ chức Lễ Mít tinh, diễu hành nhân “Ngày toàn 
dân phòng chống ma túy” 26/6.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 
triển khai thực hiện nghiêm túc; kết quả thực hiện “Tháng hành động phòng, 
chống ma túy” báo cáo về ủ y  ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh, địa chỉ: số 58 
Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, số điện thoại 0694.869.326, số Fax 
02623.858.557) trước ngày 03/7/: 
phủ, Bộ Công an theo quy định./^

Nơi nhân:
-  Như trên (đểiKực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBQG PC AIDS&PC TNMT, MD;
- Ban chỉ đạo 138/CP;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, Phó CT UBND tỉnh (đ/c Cảnh);
- Phó CVP UBND tỉnh (đ/c Dũng);
- Lưu: VT, NC (w.20b).

KT. CH Ủ T ỊC H  
PHÓ CHỦ T IC H

(để báo cáo)

VÕ Văn Cảnh


