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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy 

tháng 11/2019 trên địa bàn huyện Hàm Tân 

 

Thực hiện Thông báo số 371-TB/HU ngày 26/10/2017 của Huyện ủy về 

việc thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với UBND 

huyện và các ngành liên quan về tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống ma 

túy trên địa bàn huyện. Nay UBND huyện Hàm Tân báo cáo kết quả công tác 

phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện tháng 11/2019, cụ 

thể như sau: 

I. Kết quả triển khai thực hiện: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai: 

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các lực 

lượng triển khai thực hiện tốt những nội dung công tác trọng tâm theo Thông 

báo số 371-TB/HU ngày 26/10/2017 của Huyện ủy. 

2. Công tác tuyên truyền giáo dục: 

- Các ban, ngành của huyện tăng cường phối hợp với chính quyền địa 

phương thường xuyên thăm hỏi, động viên, giao trách nhiệm cho từng gia đình 

có con em nghiện và nghi nghiện ma túy quan tâm quản lý, giáo dục con em 

mình; gắn với kiên trì phối hợp, vận động người nghiện tham gia các hình thức 

cai nghiện tại cộng đồng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật 

về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và tác hại của ma túy trong các cơ quan, 

tổ chức và nhân dân ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, tệ nạn xã 

hội; quan tâm địa bàn có đông công nhân lao động, khu vực giáp ranh và trong 

các trường học. 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thường xuyên phối hợp với các 

cơ quan ban ngành, tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền về tình hình và 

tác hại của ma túy và tệ nạn xã hội, cũng như kết quả đấu tranh của lực lượng 
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Công an nhằm giúp cho người dân nhận biết, có biện pháp tự phòng ngừa và hỗ 

trợ công tác đấu tranh của lực lượng Công an. 

3. Công tác quản lý địa bàn kiểm tra, đấu tranh triệt phá: 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức nhiều đợt tuần tra, mật phục trên 

các tuyến đường để phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản 

nhằm đảm bảo an ninh trật tự.  

- Bắt 02 vụ/05 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (vụ ngày 

23/10/2019 tại Khu phố 3, thị trấn Tân Minh; vụ ngày 12/11/2019 tại nhà nghỉ 

Thu Nguyệt, Khu phố 2, thị trấn Tân Minh). Khởi tố 01 vụ tàng trữ trái phép 

chất ma túy đối với Vương Quốc Dũng, Sn: 1990, HKTT tại Khu phố 3, thị trấn 

Tân Minh. Xử lý hành chính 02 vụ/04 đối tượng với các hành vi tàng trữ, sử 

dụng trái phép chất ma túy với số tiền là 4.500.000đ. 

- Hiện đang quản lý 75 hồ sơ người nghiện trên địa bàn toàn huyện. Số 

người nghiện có mặt trên 10 xã, thị trấn. So với tháng trước tăng 02 đối tượng. 

- Đang quản lý 11 đối tượng nghiện ma túy tại xã, thị trấn theo Nghị định 

111/2013/NĐ-CP, ngày 30/9/2013 của Chính phủ; trong đó: Thị trấn Tân Minh 

04 đối tượng, thị trấn Tân Nghĩa 02 đối tượng, xã Tân Hà 01 đối tượng, xã Tân 

Thắng 01 đối tượng, xã Tân Đức 02 đối tượng, xã Sông Phan 01 đối tượng. 

- Lập hồ sơ 221 đối với 01 đối tượng là Lê Văn Bình, Sn 1991, HKTT tại 

Khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa đưa vào Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình 

Thuận sau khi đã hết thời hạn quản lý tại thị trấn. 

- Gọi hỏi răn đe 10 lượt đối tượng nghiện ma túy để giúp người nghiện từ 

bỏ ma túy. 

- Công an huyện hường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tiến 

hành kiểm tra hành chính các điểm kinh doanh lưu trú, dịch vụ karaoke để kịp 

thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót nhằm phòng ngừa, không để các các đối 

tượng lợi dụng hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy. 

4. Công tác xây dựng các mô hình tiêu biểu: 

Các xã, thị trấn phối hợp với UBMTTQVN, các đoàn thể CT-XH sơ kết 

các mô hình tự phòng, tự quản trong phong trào TDBVANTQ; tiếp tục triển 

khai xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy tại địa 

phương. 
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5. Tình hình về điểm, tụ điểm ma túy trên địa bàn huyện: 

Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện vẫn chưa phát sinh điểm, tụ điểm ma 

túy nào. Số đối tượng ma túy mua và cùng nhau sử dụng ma túy tại các nhà 

nghỉ, quán karaoke hoặc sử dụng tại nhà.  

II. Nhận xét, đánh giá: 

1. Ưu điểm: 

- Trong thời gian qua Công an huyện, các ngành, mặt trận, đoàn thể, cấp 

ủy, chính quyền xã, thị trấn chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực 

Huyện ủy, UBND huyện, tổ chức triển khai ra quân phát động phong trào toàn 

dân chung tay phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện có 

hiệu quả rõ nét. 

- Công tác tuyên truyền, vận động đã có sự chuyển biến tích cực đến nhận 

thức của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

- Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội có lúc, có 

nơi còn thực hiện chưa thường xuyên và chưa đến được đối tượng cần tuyên 

truyền; chưa có sự phân công cụ thể trong việc theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp 

đỡ đối với số đối tượng nghiện và sau cai nghiện. 

- Công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh, giải trí chưa thường 

xuyên nên kết quả công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội chưa đạt yêu 

cầu đặt ra. 

3. Nguyên nhân: 

a) Nguyên nhân chủ quan: 

- Việc triển khai thực hiện đề án xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có 

ma túy và tệ nạn xã hội còn chậm, nhất là các địa phương trọng điểm, phức tạp 

về ma túy. 

- Phần lớn người nghiện ma túy chưa có quyết tâm từ bỏ ma túy, một bộ 

phận nhân dân chưa có nhận thức đầy đủ tác hại của ma túy nói chung và tác hại 

của việc trồng, mua bán, sử dụng cây cần sa nói riêng. 

b) Nguyên nhân khách quan: 



4 

 

- Hoạt động của đối tượng có liên quan đến ma túy và tệ nạn xã hội ngày 

càng tinh vi dưới nhiều hình thức núp bóng, trá hình và chủ yếu sử dụng các 

phương tiện thông tin để liên lạc, móc nối với nhau gây khó khăn cho công tác 

phòng ngừa cũng như triệt phá của cơ quan chức năng. 

- Địa bàn rộng, lực lượng mỏng không thể thường xuyên tuần tra, kiểm 

soát trên diện rộng nên việc theo dõi, giám sát, ngăn chặn hoạt động của số đối 

tượng liên quan đến ma túy và tệ nạn ở những vùng giáp ranh còn hạn chế. 

- Các đối tượng nghiện ma túy thường xuyên không có mặt tại địa phương 

nên khó khăn cho công tác tiếp cận, giáo dục cũng như quản lý đối tượng. 

III. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến: 

1. Tiếp tục thực hiện Thông báo số 371-TB/HU ngày 26/10/2017 về kết 

luận của Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với UBND huyện và các 

ngành liên quan về tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa 

bàn huyện; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 04/7/2017 của UBND huyện Hàm 

Tân về việc tổ chức ra quân chung tay phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trên 

địa bàn toàn huyện. 

2. Lực lượng Công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình hoạt động của các đối 

tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm pháp luật về tệ 

nạn xã hội tại địa phương. 

3. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các ban ngành, đoàn 

thể, UBND các xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền và phát động phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ đến tận cơ sở để quần chúng tham gia tố giác tội phạm, góp 

phần kiềm chế, từng bước làm giảm đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái 

phép chất ma túy và tệ nạn xã hội ở địa phương. 

4. Các cơ quan Tố tụng đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử; xem 

xét ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục 

bắt buộc, Cơ sở cai nghiện bắt buộc. Các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác 

hỗ trợ người nghiện sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng. 

5. Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác quản lý địa 

bàn, đối tượng, kịp thời xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm về ANTT và sử 

dụng trái phép chất ma túy; đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đề nghị đưa vào giáo 
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dục tại xã, thị trấn đối với các đối tượng đã đủ điều kiện nhằm quản lý, cảm hóa, 

giáo dục trở thành người tốt; đồng thời làm căn cứ lập hồ sơ đưa vào trường giáo 

dưỡng. 

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống 

ma túy trên địa bàn huyện tháng 11/2019./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (PC04, PV01); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Mặt trận, các ĐT huyện; 

- TT BCĐ PT huyện; 

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CAH (ĐTHS-KT-MT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Văn Quý Ngọc 
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