ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 277/UBND-NC

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 5 năm 2018

Về việc triển khai Tháng hành động
phòng, chống ma túy

Kính gửi:
- Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 664/TTg-KGVX ngày 23 tháng 5 năm 2018 của
Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý
từ ngày 01 tháng 6 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 với chủ đề “Hãy bảo
vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu:
1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường
tuyên truyền tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng
hợp đối với thanh, thiếu niên; phổ biến các chủ trương, chính sách của Chính phủ
về công tác cai nghiện ma túy nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức
cho cộng đồng và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy
động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào công tác phòng,
chống ma túy.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền
thông phòng, chống ma túy gắn với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa
ma túy” trong hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo; lồng gh p nội dung tuyên
truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động sinh hoạt hè, gắn với các hoạt
động văn h a, văn nghệ, thể thao, thi t m hiểu pháp luật, tập huấn, tọa đàm, n i
chuyện chuyên đề cho học sinh, sinh viên.
3. Công an Tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực
hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy; chỉ đạo lực lượng chức năng tập
trung điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán ma túy lớn, các điểm, tụ
điểm phức tạp về ma túy; kịp thời cung cấp và định hướng thông tin đến các cơ
quan truyền thông.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Tháng hành động phòng, chống ma túy tại cơ sở điều trị nghiện ma túy.
5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh phối hợp với
lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội
phạm và tệ nạn ma túy ở các tuyến, địa bàn biên giới.
6. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh và Toà án nhân dân Tỉnh phối hợp
với Công an Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và x t xử các vụ án
về ma túy, tổ chức x t xử lưu động một số vụ án ma túy điểm ở các xã, phường
phức tạp về ma tuý để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành
viên quan tâm tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa,
phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn về ma túy; nâng cao ý thức tự bảo vệ cho

thanh, thiếu niên trước tệ nạn ma túy; cảm h a, giáo dục, cải tạo người phạm tội
tại gia đ nh và cộng đồng dân cư. Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch
liên tịch đã ký kết về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Tỉnh.
8. Các sở, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ
chức triển khai thực hiện nghiêm túc Tháng hành động phòng, chống ma túy và
báo cáo kết quả thực hiện về Công an Tỉnh trước ngày 10 tháng 7 năm 2018.
Giao Công an Tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo 138/ĐP báo cáo kết quả thực
hiện gửi về Bộ Công an trước ngày 15 tháng 7 năm 2018./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Tòa án nhân dân Tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/NC(G).
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