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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

tại Hội nghị quán triệt Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
------

Ngày 09/6/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí – Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội
nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương
Đảng và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống
và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
đã kết luận, chỉ đạo:

Thời gian qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều cố gắng tổ chức
triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều giải pháp
và đã đạt những kết quả nhất định; quá trình đó, đã xuất hiện những mô hình,
cách làm năng động, có hiệu quả cần được nhân rộng và phát huy. Tuy nhiên,
nghiêm túc nhìn nhận, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, của hệ thống chính
trị đối với công tác phòng, chống ma túy chưa thực sự đúng mức. Đây là một
trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh có
chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp.

Trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra là phải kiên quyết kiềm chế và đẩy lùi
tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2015 giảm từ 5 – 10% số xã
có người nghiện ma túy. Cần phải có nhiều biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ với
quyết tâm cao và huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để cùng thực
hiện. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống
chính trị. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền cần tập trung thực hiện tốt Chương
trình hành động số 28-NQ/TU, ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
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; quá trình đó, chú ý một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Phải phát động rộng rãi phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống
ma túy” và tạo ra được sự chuyển biến thực sự từ trong nhận thức đến hành
động của mọi người, trên từng địa bàn dân cư, trong từng gia đình và trong từng
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người. Trong đó, hết sức chú ý đối tượng thanh, thiếu niên; Ngành giáo dục và
Đoàn thanh niên phải có chương trình phối hợp rất cụ thể để đẩy mạnh công tác
tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong nhà trường. 

2. Trước mắt, trong tháng 6/2014, cần tập trung thực hiện một số nội
dung sau:

- Tổ chức một đợt cao điểm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục
rộng rãi trong toàn dân, bằng nhiều hình thức và nhiều phương tiện khác nhau,
với khẩu hiệu “Toàn dân quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy” ở từng
địa bàn, từng khu phố, từng tổ tự quản. Trước hết, các cấp ủy phải tổ chức quán
triệt đến tất cả các cấp ủy cơ sở, đến các chi bộ khu phố, thôn về chủ trương và
mục tiêu trên, từ đó phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các chi bộ đảng ở
từng khu phố, thôn trong công tác phòng, chống ma túy. Chi bộ từng khu phố,
thôn phải nắm rõ trên địa bàn có bao nhiêu đối tượng đang bị nghiện, từ đó phối
hợp với các ngành chức năng, các tổ chức có liên quan xác định mục tiêu cụ thể
để ngăn chặn và đẩy lùi. Các đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp
Phụ nữ phải tổ chức sinh hoạt đến chi đoàn, tổ hội ở từng khu phố, thôn để
chuyển tải quyết tâm, mục tiêu trên đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội
viên trong khu phố, thôn. Đồng thời, các cơ quan truyền thông đại chúng của
tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động, mở ra một đợt tuyên
truyền mạnh mẽ về công tác phòng, chống ma túy.

- Tổ chức một đợt cao điểm truy quét các đối tượng tội phạm ma túy và
truy quét, tiến tới xóa tất cả địa bàn có trồng các loại cây có chất ma túy.

- Các đảng ủy cấp xã chỉ đạo từng khu phố, thôn chọn 01 tổ tự quản  làm
điểm, bắt đầu từ ngày 01/7/2014 sẽ phát động đồng loạt một phong trào thi đua
“Tổ tự quản không có ma túy” ở từng khu phố, thôn; định kỳ 03 tháng sẽ tổ
chức sơ kết phong trào thi đua, nhân rộng những mô hình phòng chống ma túy
hiệu quả để ngày càng có nhiều các mô hình tổ tự quản không có ma túy. Quyết
tâm không để cho ma túy len vào trường học hoặc những địa bàn chưa có ma
túy. Trong tháng 10/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức kiểm tra kết quả
thực hiện. 

- Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức sơ kết về mô hình cai nghiện tập trung, mô
hình cai nghiện cộng đồng, đồng thời sơ kết, phát huy những mô hình tổ chức
cai nghiện có kết quả của các đoàn thể và mô hình cai nghiện bằng chất thay thế
Methadone; từ đó, có biện pháp giải quyết những khó khăn, vường mắc để đẩy
mạnh thực hiện, bảo đảm đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.
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- Cả hệ thống chính trị, trước hết là các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy
phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy;
kiên quyết không để cho tình hình ma túy diễn biến phức tạp hơn. Ban Thường
vụ các huyện, thị, thành ủy phải có văn bản chỉ đạo triển khai đến từng thôn, khu
phố, đưa kết quả công tác này trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá,
xếp loại tổ chức đảng và đảng viên và đánh giá, xếp loại gia đình văn hóa, thôn,
khu phố văn hóa một cách phù hợp. Mặt trận và các đoàn thể lấy kết quả công
tác phòng, chống ma túy để làm một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại tổ
chức đoàn thể ở cơ sở.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để
các đơn vị, địa phương biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;    
- 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 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG   

 (đã ký và đóng dấu) 

Lê Tấn Lai
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