ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:813/UBND-NC

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 8 năm 2016

V/v tăng cường công tác phòng,
chống ma túy và tệ nạn xã hội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống ma túy và
tệ nạn xã hội đã được các ngành, các cấp quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm
túc; các lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp, triển khai đồng bộ các biện
pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đã
phát hiện và triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm, đấu tranh phá thành
công nhiều chuyên án ma túy lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng qua địa bàn;
triệt xóa nhiều điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bắt giữ, xử lý
nhiều đối tượng đánh bạc, không để hình thành các tụ điểm ma túy và tệ nạn xã
hội phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, giữ vững an ninh chính
trị, trật tự, an toàn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình hoạt động của tội phạm ma túy
diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều dạng ma túy mới. Các đường dây ma túy lớn
hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, với tính chất
vô cùng manh động và liều lĩnh. Đặc biệt là ma túy tổng hợp dạng đá được các
đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển ngày càng nhiều, với số lượng ngày
càng lớn, một số đối tượng tự trang bị các loại vũ khí và sẵn sàng sử dụng để
chống trả lại các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Tình trạng mua
bán, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy đá, cần sa vẫn diễn ra
nhiều, tập trung chủ yếu vào tầng lớp thanh thiếu niên. Tình trạng đánh bạc dưới
nhiều hình thức vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là đánh bạc trên các trang mạng
internet có chiều hướng gia tăng, đáng chú ý có cả cán bộ, đảng viên tham gia.
Để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội,
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban,
ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội
dung sau:
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về
công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, tuyên truyền có hiệu quả các
Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng,
chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên
và nhân dân. Tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản
pháp luật có liên quan; Chương trình hành động số 14-Ctr/TU, ngày 04/4/2011
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02/4/2014 của
Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 23/6/2008 của Bộ

Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và
kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 30/5/2015 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.
2. Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục kiến thức pháp luật về ma túy và tệ nạn xã hội sâu rộng đến cán bộ và
các tầng lớp quần chúng nhân dân; nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp
với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư; tập trung vào các địa bàn vùng
sâu, vùng xa, khu vực biên giới, cửa khẩu, nơi có hoàn cảnh kinh tế khó khăn,
trình độ dân trí thấp, người dân có nguy cơ cao bị tội phạm ma túy dụ dỗ, lôi kéo
vào con đường phạm tội về ma túy... nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả, tác
hại của ma túy để chủ động phòng ngừa, tránh xa tệ nạn ma túy; không tham gia
mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời phát
huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác phát hiện, tố giác, đấu tranh với các
loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
3. Tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đối với các địa bàn phức
tạp về ma túy, trong đó các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành
phố phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp
tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội
phạm ma túy; tăng cường công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và lập
hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời thực hiện tốt công
tác quản lý sau cai nghiện; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ
quan, đơn vị trong công tác phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội;
kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cán bộ, đảng viên có
hành vi liên quan đến các hoạt động phạm tội về ma túy và tệ nạn xã hội.
4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tiếp
tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác nắm tình hình, dự báo
hoạt động của tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội để xây dựng các chương trình,
kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, sát với tình hình thực tế; tổ chức
đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào các
tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội; tích
cực phát hiện, bóc gỡ các đường dây ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên
quốc gia, đặc biệt cần ngăn chặn có hiệu quả ma túy tổng hợp dạng đá từ Trung
Quốc xâm nhập vào địa bàn; đẩy mạnh đấu tranh, triệt xóa các điểm bán lẻ, tổ
chức sử dụng trái phép chất ma túy, các điểm tổ chức đánh bạc dưới mọi hình
thức, không để hình thành các điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội trên địa
bàn; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, không
để tội phạm ma túy, cờ bạc lợi dụng để tiến hành các hoạt động phạm tội; chủ
động thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu để phát
hiện các đối tượng, tổ chức, đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm
tội về ma túy. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, rà soát, lập hồ sơ quản
lý người nghiện ma túy, giáo dục, vận động người nghiên ma túy khai báo về
tình trạng nghiện, đăng ký hình thức cai nghiện ma túy; chủ động lập hồ sơ
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chuyển cho cơ quan chức năng đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện tại
Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh.
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy và tệ
nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.
5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp
với Cơ quan điều tra tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và
công tác thi hành án phạt tù, đảm bảo xử lý nghiêm minh theo đúng quy định
của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; chủ động lựa chọn các
vụ án điển hình về ma túy, đánh bạc đưa ra xét xử lưu động tại các địa bàn phức
tạp, nhất là tại các xã biên giới và khu vực đông dân cư để phục vụ công tác
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm ma túy và tệ
nạn xã hội.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh chỉ đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc
các cấp phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền
cùng cấp triển khai thực hiện các mô hình, chuyên đề, phong trào, cuộc vận
động phòng chống ma túy có hiệu quả.
Các cấp chính quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể nghiêm túc
triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua
Công an tỉnh để tổng hợp chung./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C,PVP UBND tỉnh,
Các phòng: KG-VX, TH, TH-CB;
- Lưu: VT, NC (BMB).

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thưởng
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