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Phan Thiết, ngày 28 tháng 5 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)

thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống 

và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
-----

I- THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH 

Thời gian qua, các cấp ủy  đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong
tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện
các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ
nạn ma túy đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần ổn định và phát triển
các mặt của tỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế kết quả công tác phòng, chống ma túy
không đạt yêu cầu như mong muốn; tình hình mua, bán, sử dụng ma túy vẫn
diễn biến phức tạp, địa bàn xảy ra tệ nạn ma túy ngày càng rộng hơn, số người
nghiện ma túy tăng nhanh, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng
nghiện ma túy gây ra, tạo tâm lý bất an trong nhân dân. 

Nguyên nhân chính của tình hình trên là: Sự quan tâm của các cấp, các
ngành trong công tác phòng, chống ma túy chưa đúng mức; các biện pháp đấu
tranh phòng, chống ma túy triển khai thực hiện chưa đồng bộ, chưa mạnh mẽ;
vai trò của cộng đồng dân cư, nhất là vai trò của gia đình  trong công tác đấu
tranh phòng, chống ma túy chưa được phát huy tốt.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Trên cơ sở quán triệt Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02/4/2014 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng; cần phát huy đúng mức vai trò của các cấp, các ngành
trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống và kiểm
soát nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm,
cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến
cơ sở với những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, quyết tâm cao; đưa công tác
phòng, chống ma túy làm một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ
chức cơ sở đảng hàng năm. 
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Định kỳ hàng tháng, khi nghe báo cáo tình hình công tác nội chính, các
cấp ủy phải nghe cơ quan chức năng báo cáo chuyên đề về công tác phòng,
chống ma túy để có biện pháp lãnh đạo. Kiểm điểm, xử lý người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu trách nhiệm để xảy ra tình
hình phức tạp về ma túy.

2. Bằng các biện pháp phù hợp, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”, gắn với phong
trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Công tác tuyên truyền phải đến từng gia
đình, nhất là phải đến từng cá nhân có nguy cơ nghiện cao, thanh thiếu niên,
sinh viên, học sinh, người dân sinh sống ở vùng biển, vùng sâu, vùng xa… giúp
cho mọi người nhận thức rõ tác hại của ma túy để tránh xa và góp phần tích cực
phòng, chống tệ nạn ma túy. 

 Đưa nội dung chặn đứng, đẩy lùi tệ nạn ma túy thành một tiêu chí để
công nhận thôn, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa hàng năm. Từng thôn, khu
phố chọn một tổ tự quản để làm điểm phát động phong trào thi đua “Địa bàn
không có tệ nạn ma túy”; 3 tháng/lần tổ chức sơ kết, nhân rộng mô hình. Cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên phải cam kết không để con, em mình mắc vào tệ
nạn ma túy. Phát huy đúng mức vai trò của Mặt trận, các đoàn thể, trước hết là
vai trò của đoàn thanh niên; trách nhiệm của cộng đồng dân cư, đặc biệt là vai
trò của gia đình trong phòng, chống ma túy. Kịp thời khen thưởng và nhân rộng
những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm tệ nạn ma túy trên cơ sở thường xuyên bám chặt các đối tượng liên
quan tệ nạn ma túy, các địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy. Có kế hoạch mở
các đợt cao điểm truy quét tệ nạn ma túy; mở một đợt kiểm tra, kiên quyết xóa
các địa bàn trồng cây có chứa chất ma túy. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành đánh giá
hiệu quả các biện pháp cai nghiện thời gian qua, tìm nguyên nhân để đề ra các
biện pháp cai nghiện có hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới. Quá trình thực hiện
các biện pháp cai  nghiện,  cần chú ý giải  quyết  việc làm cho người sau cai
nghiện, từng gia đình phải làm thật tốt công tác giáo dục và quản lý chặt con em
mình; chú trọng đúng mức và thường xuyên sơ kết,  nhân rộng mô hình cai
nghiện tại cộng đồng có hiệu quả. Tiếp tục đầu tư và nâng chất lượng các cơ sở
cai nghiện tập trung; mở rộng chương trình điều trị thay thế bằng Methadone. 

5. Củng cố, tăng cường lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, đi



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận.  http://binhthuancpv.org.vn 3

đôi với tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, đảm bảo kinh phí
để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các  cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các  cấp ủy trực
thuộc tổ chức quán triệt  Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương
Đảng và Chương trình hành động này; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể
để triển khai thực hiện. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tin đại chúng, Uỷ ban Măt
trân Tổ quôc Việt Nam tinh và các đoàn thể chinh trị - xã hôi tinh  theo chức
năng, nhiệm vụ của mình làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức
và tích cực phòng, chống ma túy.

3. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy giúp
Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương
trình hành động này; định kỳ hàng năm có báo cáo sơ kết và 5 năm tổ chức tổng
kết công tác này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Đảng ủy Công an Trung ương;
- Các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đ/c Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy;  
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

 (đã ký và đóng dấu) 

Nguyễn Mạnh Hùng
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