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Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống
ma túy từ ngày 1-30/6/2014, tập trung thực hiện Chương trình công tác năm
2014 của Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố
trực thuộc Trung ương đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục
về pháp luật phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các
chất hướng thần mới, các chất tân dược gây nghiện, chủ trương đổi mới công
tác cai nghiện và mở rộng mô hình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone,
tạo chuyển biến nhận thức của xã hội về các vấn đề này.

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể
thao và Du lịch chỉ đạo các cấp địa phương tổ chức các chương trình tuyên
truyền hướng tới thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên với nội dung nhấn
mạnh tính nguy hại của ma túy tổng hợp, đặc biệt là “ma túy đá”, lồng ghép
với các hoạt động thể thao, văn hóa, thi sáng tác, hội thảo chuyên đề, truyền
thông qua mạng internet...
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin
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báo chí Trung ương và địa phương tăng cường đưa tin, bài, phóng sự tuyên
truyền phòng, chống ma túy trong tháng 6, tạo phong trào sâu rộng hưởng
ứng Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền tập trung ở cơ sở thông qua các
thiết chế văn hóa (đội chiếu phim lưu động, hệ thống truyền thanh, điểm văn
hóa...), các hình thức giao lưu, nói chuyện, sinh hoạt câu lạc bộ... nhằm đưa
hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy đi vào chiều sâu, thiết thực,
hiệu quả và phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức nắm tình
hình, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên các
tuyến, địa bàn trọng điểm trong phạm vi toàn quốc.
Bộ Công an chỉ đạo lực lượng điều tra phát hiện, xử lý các đường dây mua
bán, vận chuyển trái phép ma túy; truy bắt số đối tượng phạm tội về ma túy
đã bị truy nã, các đối tượng phạm tội ma túy sử dụng vũ khí nóng, hung khí
chống lại các lực lượng chức năng; triệt xoá các điểm, tụ điểm mua bán, sử
dụng trái phép chất ma túy; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các
hành vi lợi dụng các loại hình dịch vụ trong các khách sạn, nhà nghỉ, nhà
hàng, vũ trường, quán bar - karaoke để tổ chức sử dụng ma túy; kịp thời đề
xuất bổ sung các chất ma túy, tiền chất mới vào danh mục quản lý.
Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng, chống
tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan phối
hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai các biện pháp nắm tình hình,
đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; tập trung vào tuyến Tây Bắc, tuyến
biên giới Việt Nam - Trung Quốc, sân bay quốc tế, cửa khẩu, cảng biển... để
làm giảm tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam
và từ Việt Nam ra nước ngoài.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với việc tổ chức các
hoạt động tuyên truyền và đấu tranh chống tội phạm ma túy, cần tập trung
kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh, dịch vụ không để tội
phạm lợi dụng vào việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy;
chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống ma túy từ cơ sở dân
cư, khu công nghiệp, trường học; tổ chức phát giác và tố giác tội phạm; quản
lý, giúp đỡ người nghiện và người sau cai nghiện ma túy cai nghiện và phòng
ngừa tái nghiện có hiệu quả.
Triển khai mở rộng mô hình điều trị Methadone xã hội hóa
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương ban hành Hướng dẫn về
tiêu chí xác định người nghiện ma túy tổng hợp, phác đồ điều trị nghiện ma
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túy tổng hợp; hướng dẫn tạm thời cho các cơ sở y tế biện pháp tiếp nhận,
quản lý, điều trị các đối tượng có dấu hiệu tâm thần do sử dụng ma túy tổng
hợp; đẩy mạnh chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc
phiện bằng thuốc Methadone, triển khai mở rộng mô hình điều trị
Methadone xã hội hóa; tổ chức đợt thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng,
cấp phát các loại thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại tiền
chất dùng trong y học tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các nhà thuốc.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai Đề án đổi mới công
tác cai nghiện, trong đó chú trọng việc chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục - Lao động xã hội thành cơ sở điều trị thân thiện, tự nguyện tại
cộng đồng; tuyên truyền rộng rãi chủ trương đổi mới công tác cai nghiện;
hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng,
chống ma túy ở các Trung tâm.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công
an tăng cường công tác quản lý tiền chất từ khâu nhập khẩu, sản xuất, phân
phối đến sử dụng; tập trung kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời hoạt
động xuất nhập khẩu và sử dụng tiền chất trong các khu công nghiệp, khu
chế xuất, khu kinh tế mở; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ
các ngành Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an và các doanh nghiệp hóa
chất.
Theo: tiengchuong.vn
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