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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

             

Trong thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân, nòng cốt là Cục Cảnh 

sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy vai trò chủ công trong công tác 

phòng, chống ma túy, đạt nhiều thành tích quan trọng, nổi bật1; qua đó, đã góp 

phần bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát 

triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước. 

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến thật sự mạnh mẽ trong công tác phòng, 

chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 375/TB-VPCP ngày 

13/12/2022 kết luận tại Hội nghị sơ kết, đánh giá các chuyên án điển hình về ma 

túy và động viên, khen thưởng Công an các đơn vị, địa phương đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, Ủy ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đề 

nghị Mặt trận, đoàn thể tỉnh và nòng cốt là lực lượng Công an tiếp tục phát huy 

vai trò chủ trì, chủ công trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, tập 

trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

                                                           
1 (1) Phát huy đơn vị truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, 

gian khổ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phòng 

ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra xử lý có hiệu quả những vụ án lớn, phức tạp về tội phạm ma túy. (2) Tham 

mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy”, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống ma túy 

năm 2021, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật và triển khai thực hiện; trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025.... (3) Mở nhiều đợt cao 

điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, triệt phá nhiều tổ chức, đường dây tội 

phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, giải quyết và chuyển hóa nhiều điểm nóng về ma túy. (4) Làm tốt công 

tác tuyên truyền phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và 

người dân, nhất là thanh, thiếu niên trong phòng, chống ma túy. (5) Phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt, phối hợp 

với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển và các lực 

lượng khác, tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước, nhất là các nước có 

chung đường biên giới với Việt Nam, không ngừng nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy, góp phần khẳng 

định vai trò, vị thế và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 
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1. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an và của Tỉnh ủy; Luật phòng, chống 

ma túy năm 2021; kế hoạch, chương trình về phòng, chống ma túy; huy động 

sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, 

chống ma túy. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là “Không để 

Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế”, nhất quán quan điểm 

“Không hợp pháp hóa các chất ma túy”. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo, nhất 

là trong thanh thiếu niên, các đối tượng có nguy cơ cao về hiểm họa của ma túy. 

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống 

ma túy tại cơ sở. Thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với các 

chương trình phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương 

nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thực hiện có hiệu quả công tác cai 

nghiện và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. 

3. Chủ động dự báo sát, đúng, nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các 

đường dây mua bán, vận chuyển ma túy; kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các 

điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, địa bàn trọng điểm, phức 

tạp về ma túy. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các vụ án, chuyên án 

điển hình; qua đó, kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy. 

4. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong xuất nhập 

khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm ma túy lợi dụng sản xuất, mua 

bán trái phép các chất ma túy. Kịp thời phát hiện, triệt xóa dứt điểm tình trạng 

trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh 

doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và 

xử lý đúng quy định của pháp luật, không để lợi dụng cơ sở để mua bán, tổ 

chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. 

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, xây dựng lực lượng 

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh, thật sự trong sạch, 

chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, 
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là lực lượng chủ công, nòng cốt, mũi nhọn trong công tác phòng, chống ma túy; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có vai trò quan trọng trong công tác 

phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh 

xã hội hóa và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia và 

đóng góp cho công tác phòng, chống ma túy. 

Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Công an tỉnh (Cơ 

quan Thường trực) theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện; tham mưu báo 

cáo theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an (Cục V01, C04); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Công an tỉnh 

- Lưu: VT, NCKSTTHC.Tùng. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Anh Dũng 
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