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Gia Lai, ngày Ẩũtháng 10 năm 2018

V/v tăng cường các biện pháp phòng chống,
kiếm soát tội phạm và tệ nạn ma túy

Kính gửi:
- 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;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn x ã hội và
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
các huyện, thị xã, thành phố Pleiku.
Thực hiện Thông báo số 184-TB/VPTƯ, ngày 12/9/2018 của Văn phòng
Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực
hiện Chỉ thi số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị. Nhằm nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện công tác phòng,
chống tội phạm và tệ nạn ma túy, 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 (gọi tắt ỉà Ban
Chỉ đạo) yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo địa phương tập trung
thực hiện tốt một số công tác sau:
1.
Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 424/QĐ-TTg,
ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng,
chống ma túy đến năm 2020; Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 05/6/2017 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong
tình hình mới và các văn bản liên quan1. Xác định công tác phòng chống, kiểm soát
tội phạm và tệ nạn ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục
của các đơn vị, địa phương và cần được đưa vào chương trình, kế hoạch về phát
triển kỉnh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong
triển khai các biện pháp phòng chống, ngăn chặn ma túy tại các địa bàn. Tập trung
thực hiện tốt mục tiêu 3 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; nâng cao hiệu quả
công tác quản lý người nghiện và điều trị nghiện; kiềm chế sự gia tăng số người
nghiện mới; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ tái nghiện.
1 Chỉ thị số 15/CT-ƯBND, ngày 14/8/2017 của ƯBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện
m a tú y trên địa bàn tỉnh trong tinh hình m ới; Quyêt định sô 2 5 /2 0 15/QĐ-ƯBND, ngày 21/9/2015 của ủ y b a n nhân
d ân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Q uy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện m a túy trên địa bàn tỉn h Gia
L ai; Quyết định số 432/Q Đ -U B N D , ngày 30/5/2017 của ủ y ban nhân dân tỉnh G ia Lai về việc ban hành Ké hoạch
q u ản lý người nghiện và tổ chức cai nghiện m a túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; C hương trình số 10/CTrB C Đ , ngày 11/5/2017 cùa Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống m a túy đến năm 2020...

2. Công an tỉnh
- Phát huy vai trò hòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo
triên khai có hiệu quả các m ặt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, đảm
bảo phù hợp, nhất là địa bàn cơ sở.
- Phối họp Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch
Sở Giáo dục & Đào tạo, các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan hằng
năm triên khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy dưới nhiều
hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phù họp từng địa bàn, đối tượng.
- Chỉ đạo các lực lượng thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, kịp
thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi mua bán ma túy tại các địa bàn.
Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Xóa bỏ, triệt phá
các tụ diêm phức tạp về tệ nạn ma túy. Duy trì quan hệ họp tác chặt chẽ với lực
lượng chức năng Công an các tỉnh của Lào, Campuchỉa trong đấu tranh phòng
chống tội phạm ma túy, không để m a túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh.
- Phối hợp Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp nâng cao chất lượng công
tác điêu tra, truy tô, xét xử, đảm bảo xử lý tội phạm nghiêm minh, kịp thời, đúng
quy định pháp luật.
- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách đấu
tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đầu tư trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại,
trang thiêt bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.
3. Sỏ’ Lao động - Thương binh và Xầ hội
- Phát huy vai trò thường trực trong việc tồ chức cai nghiện ma túy tại gia
đình, cộng đồng và quản lý sau cai. Tăng cường hướng dẫn, chuyên môn nghiệp vụ
cho các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cai nghiện; tổ chức tập huấn nâng cao
nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã
hội các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Tổ công tác cai nghiện ma túy
cơ sở.
- N ghiên cứu, đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác
cai nghiện ma túy, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cơ sở cai nghiện ma túy, các điểm tư
vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy theo quy định.
- N ghiên cứu, xây dựng các mô hình điều trị, cai nghiện ma túy, mô hình tổ
chức học nghề, hướng dẫn tìm việc làm, sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc điểm
kinh tê, xã hội của địa phương; kết nối giới thiệu vỉệc làm cho người sau cai nghiện.
- Đ e xuất các chính sách đặc thù đối với cán bộ làm công tác cai nghiện và
học viên tại các cơ sở cai nghiện, chính sách khuyến khích cai nghiện tự nguyện.
4. Sở Y té
- N ghiên cứu và ứng dụng các thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị
dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng họp và các
chất hướng thần mói.
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- Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình
trạng nghiện ma túy; cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi
phục cho người tham gia cai nghiện.
- M ở rộng chương trình điều trị phục hồi cho bệnh nhân điều trị thay thế
bằng thuốc Methadone theo từng cụm huyện.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây
nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất.
5. Sỏ’ Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đa dạng
hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, lồng ghép công tác truyền thông phòng,
chống ma túy với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác trên
địa bàn tỉnh. Đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả,
phù họp với từng nhóm người, từng địa bàn; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống
ma túy với các hình thức văn hóa, văn nghệ, thế dục, thế thao phù hợp. Tập huấn
nâng cao năng lực, kiến thức về phòng, chống ma túy cho các đối tượng là phóng
viên các cơ quan báo chí, cán bộ các các phòng Văn hóa và Thông tin và các đài
Phát thanh ở cơ sở.
- Phối hợp vói các tổ chức, cá nhân xây dựng các sản phẩm truyền thông
phòng, chống ma túy như: tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết về phòng, chống
ma tú y ... nhằm người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình; giới thiệu những
kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống m a túy.
- Thường xuyên đăng tải bài viết, truyền tải các thông điệp, khẩu hiệu về
phòng, chống ma túy trên các trang thông tin, mạng xã hội, điện thoại di động để
tăng cường hiệu quả truyền thông; đồng thời kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn không
để đối tượng lợi dụng mạng Internet và mạng xã hội mua bán ma túy trái phép.
6. Sử Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hỏa ” và với các chương trình kinh tế - xã hội khác.
- Tổ chức các cuộc thi sáng tác tạo nguồn sản phẩm tuyên truyền có nội
dung m ang tính định hướng, có chất lượng nghệ thuật cao để làm tài liệu tuyên
truyền phòng, chống ma túy. Tổ tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các điểm
công cộng dưói các hình thức: Các buối nói chuyện chuyên đề; mít-tinh; giao lưu
văn hóa; thi đấu thể thao; lồng ghép chiếu các phim, phóng sự tài liệu tuyên truyền
về phòng, chống m a túy.
- Cung cấp và cập nhật nội dung, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng,
chống ma túy cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở.
7. Sỏ’ Giáo dục và Đào tạo
- Tổ chức đánh giá thực trạng tình hình học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo
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viên liên quan đến tệ nạn ma túy và công tác phòng, chông ma túy tại các trường
học nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.
- Chỉ đạo rà soát, đề xuất bổ sung nội dung giáo dục phòng, chông ma túy
trong chương trình chính khóa; tăng cường tài liệu tuyên truyền giáo dục ngoại
khóa ở các cấp học. Phối hợp tổ chức tuyên truyên, giáo dục trực tiêp vê phòng,
chống m a túy trong trường học.
- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục vê phòng,
chống m a túy cho đội ngũ cán bộ ngành giáo dục trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.
8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Tăng cường lực lượng, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên
trách phòng, chống ma túy.
- Phối hợp Công an tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum thực hiện có hiệu
quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy tại khu vực biên giới;
hợp tác chặt chẽ với lực lượng chức năng các tỉnh của Lào, Campuchia trong đâu
tranh phòng, chống tội phạm ma túy.
- Tổ chức cho các cơ sở y tế trong quân đội trên địa bàn tham gia cai nghiện
m a túy với phương châm “quân dân y ” kết họp.
9. Sỏ’ Tài chính, sỏ* Ke hoạch và Đ ầu tư: Cân đối ngân sách, tham mưu
UBND tỉnh cấp kinh phí hàng năm cho các sở, ngành, địa phương thực hiện công
tác phòng, chống ma túy.
10. Đề nghị ủ y ban M ặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tẳ chức
th à n h viên: Lồng ghép các nội dung về phòng, chông tội phạm và tệ nạn ma túy
vào các phong trào, các cuộc vận động do M ặt trận và các hội, đoàn thê phát động
gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
m inh”; tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp
tham gia giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Đặc biệt, chu trọng
công tác tuyên truyền, vận động người dân tô giác tội phạm vê ma túy và vạn đọng
người nghiện đi cai nghiện tự nguyện; giám sát việc thực hiện chính sách vê
phòng, chống cai nghiện ma túy.
11. U B N D cap huyện
- T ăng cường chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp công tác phòng,
chống m a túy trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục vê phòng,
chống m a túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phong,
chống m a túy tại xã, phường, thị trấn.
- C hỉ đạo rà soát, thống kê người nghiện ma túy; phân loại người nghiện ma
túy và lập hồ sơ quản lý. Kiện toàn tô công tác cai nghiện ma túy; khân tiương
thành lập tổ công tác cai nghiện ma túy (đôi với xã, phường, thị trân co ngươi
nghiện nhưng chưa thành lập) thực hiện tôt công tác quản lý ngươi nghiẹn, đieu
trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.
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Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng n g ừ a và đấu
tranh vói tội phạm về m a túy; vận động nhân dân không trồng cây có chứ a chất ma
túy; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở cơ sở. Đ ịa
phương nào để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn m a túy phải chịu
trách nhiệm trước Chủ tịch ƯBND tỉnh.
Ket quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn m a túy, thành
viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các địa phương báo cáo trong báo cáo công tác phòng
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc hàng quý, 6 tháng, 1 năm gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Công an
tỉnh) để tổng hợp.4?—
Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG BAN

- N hư trên;
- T T r Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Giám đốc Công an tỉnh;
- C ô n g a n c á c h u y ệ n , th ị x ã , th à n h p h ố ;

- Lưu T T r BCĐ (PV 01-C A T).

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
Đại tá Phan Thanh Tám
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