Kéo giảm tình trạng sử dụng ma túy trong thanh niên
Thứ hai, 13 Tháng 1 2014 01:12

Trong hai ngày 6 và 7/1, Bộ Công an và T.Ư Đoàn TNCS HCM tổ chức Hội nghị kiểm tra công
tác phối hợp giữa lực lượng công an và Đoàn Thanh niên trong việc thực hiện Nghị quyết Liên
tịch 03 về hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên tại TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Ký cam kết thi đua phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.
Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM Dương Văn An, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng
Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) cùng chủ trì Hội nghị.

Thượng tá Cao Văn Nhân, Trưởng phòng PC47 (Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết, những năm
qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên toàn quốc nói chung, 12 tỉnh
trên nói riêng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số thanh thiếu niên mắc tệ nạn ma túy vẫn chiếm
tỷ lệ cao và chưa giảm, nhất là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp đã và đang
có chiều hướng gia tăng.
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Nguy hiểm hơn, một số thanh niên xem ma túy tổng hợp là món quà để dành tặng nhau trong
các buổi họp mặt, dịp sinh nhật và thường được sử dụng trong các quán bar, vũ trường, điểm
karaoke, nhà trọ...

Trước thực trạng trên, với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh
thiếu niên, góp phần tạo sự phát triển lành mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam, ngày 24/6/2010, Bộ
Công an và Trung ương Đoàn TNCS HCM đã ký Nghị quyết liên tịch số 03 về “Phối hợp hành
động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên”.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện (từ 2010-2012 đến nay) Cụm thi đua số 3 đã có nhiều biện
pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, đem lại hiệu quả đáng khích lệ, góp
phần tích cực kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên tại 12 địa
phương.

Theo chị Phan Thị Thùy Vân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, để tiếp tục ngăn chặn tình
trạng này, Đoàn sẽ phối hợp với lực lượng công an cùng các ngành chức năng tăng cường kiểm
tra chặt chẽ hơn nữa ở cơ sở. Phấn đấu đạt mục tiêu mỗi xã, phường, thị trấn cảm hóa ít nhất 1
thanh niên cai nghiện đạt hiệu quả hoặc giúp đỡ ít nhất 2 thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng
đồng ổn định cuộc sống. 70% thanh niên sau cai, thanh niên hoàn lương được học nghề và có
việc làm.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Dương Văn An đề nghị, các đơn vị cần phát huy vai trò của tổ
chức chính trị-xã hội trong việc phát hiện, tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng
vào cuộc tích cực đấu tranh phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; nhân rộng mô hình và đẩy
mạnh công tác rà soát, nắm tình hình, phối hợp thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy”
trong thanh thiếu niên; cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên sau cai nghiện hòa nhập tại cộng
đồng…
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