
 
 

BÁO CÁO 

Tình hình kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2022 

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 31/05/2022) 
 

 

Thực hiện Công văn số 1878/BCĐ-CAT ngày 26/05/2022 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) về việc sơ kết công 

tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người và phòng, chống ma 

túy 06 tháng đầu năm 2022. Ban chỉ đạo 138 huyện Đình Lập báo cáo kết quả 

thực hiện như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCMT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN MA TÚY  

1.  Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy 

 Hiện nay, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Đình 

Lập cơ bản được kiểm soát tốt, hiện trên địa bàn không có điểm, tụ điểm, đối 

tượng phức tạp, trọng điểm về ma túy, số lượng người nghiện ma túy thấp. Tuy 

nhiên tình hình tệ nạn ma túy có chiều hướng phức tạp, xu hướng sử dụng ma 

tuý tổng hợp (MTTH) gia tăng, phát hiện nhiều dạng ma tuý mới khó kiểm soát. 

Số người sử dụng ma túy tiếp tục gia tăng, đặc biệt gia tăng người nghiện ma 

túy trẻ tuổi, học sinh, sinh viên công tác cai nghiện gặp khó khăn, người nghiện 

phần lớn ở ngoài xã hội. 

2. Tình trạng sử dụng ma túy, tình hình người nghiện ma túy 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 35 đối tượng sử dụng và nghiện ma túy, 

trong đó (18 người sử dụng ma túy; 17 người nghiện ma túy) có hồ sơ quản lý, 

tập trung tại 6/12 xã, thị trấn như: thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái 

Bình và các xã: Châu Sơn, Lâm Ca, Bính Xá, Đình Lập; các đối tượng sử dụng 

ma túy thường di chuyển sang những địa bàn giáp ranh để mua ma túy sử dụng; 

trong đó có 35 người sinh sống tại cộng đồng, đa số là người dân tộc thiểu số. 

Do địa bàn là huyện biên giới, các đối tượng sử dụng ma túy sinh sống rải rác tại 

các xã, thị trấn gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, tiềm ẩn những yếu tố 

dễ phát sinh tội phạm, dễ bị lợi dụng, lôi kéo tham gia hoạt động phạm tội về ma 

túy. 

3. Tình hình trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy 

Về công tác phòng ngừa, xử lý hành vi trồng cây chứa chất ma túy, các 

ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp triển 
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khai thực hiện việc tuyên truyền đến quần chúng nhân dân, trực tiếp xuống địa 

bàn các xã, thị trấn tiến hành rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với các 

trường hợp trồng, tàng trữ, vận chuyển trái phép cây có chứa chất ma túy theo 

quy định của pháp luật. Thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện tình trạng trồng 

cây có chứa chất ma túy tại các xã Lâm Ca, Bính Xá, với mục đích sử dụng làm 

thuốc chữa bệnh, do nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân về tác hại 

của việc trồng cây có chứa chất ma túy còn thấp. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY  

 1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống ma túy năm 2022. Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-BCĐ ngày 18/03/2022 về thực 

hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022 trên địa bàn huyện, trong đó xác 

định rõ những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể chỉ 

đạo các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội và UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện có hiệu quả phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình địa bàn; 

đồng thời xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để duy trì ổn định 

trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng, chống ma túy 

Quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo 138 huyện thường xuyên quan 

tâm chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức, biện pháp để huy động các cấp, ngành và toàn dân tham gia phòng, 

chống ma túy, tạo phong trào sâu rộng, có hiệu quả trên địa bàn; tập trung làm 

tốt công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma 

túy; nâng cao công tác cai nghiện và quản lý, giúp đỡ người nghiện sau cai; tăng 

cường kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời việc trồng trái phép cây có 

chứa chất ma túy. Chú trọng công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp 

pháp có liên quan đến ma túy không để xảy ra thất thoát, tội phạm lợi dụng để 

phạm tội. Lồng ghép nhiều hình thức tuyên truyền, đa dạng phong phú. 

- Kết quả: Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành các quy định của 

pháp luật được 7377/7550 hộ gia đình; tuyên truyền 20 lượt lưu động, 08 cuộc 

cho 12 nhà trường với 2778 lượt giáo viên, học sinh; 

- Xây dựng được: 48 lượt tin, bài truyền thanh, truyền hình, treo 14 băng 

rôn, dán 170 áp phích, phát 2000 tờ rơi, khẩu hiệu. 

3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy 

Lực lượng công an triển khai các hoạt động nghiệp vụ nhằm phát hiện, 

đấu tranh, xử lý triệt để tội phạm về ma túy nhất là các vụ phạm tội nghiêm 

trọng trên địa bàn huyện; ngăn chặn ma túy xâm nhập ở khu vực biên giới; triệt 

xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; phối hợp các hoạt động điều tra, truy 

tố, xét xử; phòng ngừa, kiểm soát nhằm phát hiện sớm và tổ chức triệt xóa cây 

có chất ma túy; truy bắt tội phạm, thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có. 
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Xây dựng, tổ chức thực hiện những kế hoạch phối hợp trong quản lý, 

kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hiệu quả việc thất thoát, thẩm lậu các tiền chất, 

hóa chất, dược liệu vào việc sản xuất ma túy tổng hợp trong nước; chủ động tổ 

chức các biện pháp ngăn chặn việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy. 

- Kết quả: Phát hiện, bắt giữ 05 vụ án, 08 đối tượng, về hành vi tàng trữ, 

mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ 31,562g ma túy Heroine; 

- Xử lý hành chính: 02 đối tượng, số tiền phạt 10.000.000 đồng. 

4. Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 

Các đơn vị chức năng thường xuyên phối hợp rà soát, thống kê, kiểm soát 

các hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử 

dụng các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất tại địa 

bàn theo Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ. Hiện nay trên địa bàn có 07 cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược, không có 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào tham gia xuất nhập khẩu chất hướng thần và 

tân dược gây nghiện. 

5. Công tác rà soát, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, 

người nghiện ma túy; công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện 

ma túy 

Quá trình triển khai thực hiện công tác rà soát, thống kê người nghiện ma 

túy và quản lý điều trị nghiện các dạng chất ma túy bằng chất thay thế 

Methadone. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tập trung củng cố hồ sơ xác 

định người nghiện và phân loại, áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp. 

Công an huyện phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác lập hồ sơ 

đưa đối tượng nghiện ma tuý vào cơ sở chữa bệnh cai nghiện bắt buộc, hoàn 

thành tốt chỉ tiêu về công tác cai nghiện đề ra. 

Tiếp tục quản lý, giáo dục các đối tượng nghiện đã có hồ sơ quản lý trên 

địa bàn huyện. Tiếp tục tăng cường công tác rà soát, xét nghiệm đối với các đối 

tượng nghi nghiện ma túy trên địa bàn huyện. Tăng cường thực hiện các biện 

pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. 

- Kết quả: Xét nghiệm 21 đối tượng phát hiện 18 người dương tính ma 

túy; 

- Tổng số người sử dụng và người nghiện trên địa bàn: 35 người; 

- Người sử dụng ma túy: 18 người; 

- Người nghiện ma túy: 17 người; 

- Cai nghiện ma túy: Đang trong quá trình lập hồ sơ CNBB 02 người; 

- Quản lý sau cai nghiện: 01 người. 

6. Công tác phòng, chống trồng cây có chất ma túy 

Về công tác phòng ngừa, xử lý hành vi trồng cây chứa chất ma túy, Ban 

Chỉ đạo 138 huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương 
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thường xuyên phối hợp triển khai thực hiện việc tuyên truyền đến quần chúng 

nhân dân, trực tiếp xuống địa bàn các xã, thị trấn tiến hành rà soát, kiểm tra, phát 

hiện, xử lý đối với các trường hợp trồng, tàng trữ, vận chuyển trái phép cây có 

chứa chất ma túy theo quy định của pháp luật.  

Kết quả: Phát hiện, xử lý 03 vụ 02 đối tượng về hành vi trồng cây có chứa 

chất ma túy, xử phạt 15.000.000 đồng. 

7. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy 

Để xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy, Ban Chỉ đạo 138 

huyện đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với cấp ủy, 

chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, 

chống tệ nạn ma túy với nhiều hình thức đa dạng phong phú, vận động quần 

chúng nhân dân chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn. 

Phấn đấu giảm số xã có tệ nạn ma túy, tiếp tục duy trì, không để phát sinh 

tệ nạn ma túy đối với xã không có tệ nạn ma túy, không để phát sinh điểm, tụ 

điểm ma túy trên địa bàn. Tập trung đưa đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc 

hoặc cai nghiện tại cộng đồng, thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng có 

biểu hiện nghiện ma túy. Hiện có 06/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện không có 

tệ nạn ma túy. 

8. Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy 

Tiếp tục bám sát, thực hiện tốt nội dung các văn bản thỏa thuận về hợp tác 

về phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc để trao đổi thông tin, 

tình hình hoạt động của tội phạm ma túy, phối hợp kiểm soát, đấu tranh với tội 

phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm  

Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục được các cấp, 

các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đã huy động được sức mạnh 

tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia. Hiệu quả công tác 

tuyên truyền, giáo dục được nâng lên với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp 

phù hợp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, 

tổ chức chính trị, xã hội và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân đối với 

công tác phòng chống ma túy. 

Các lực lượng chức năng (Công an, Bộ đội Biên phòng) đã triển khai 

quyết liệt các biện pháp công tác, không để hình thành các điểm, tụ điểm ma túy 

trên địa bàn. Công tác cai nghiện phục hồi, đặc biệt là điều trị nghiện ma túy 

thay thế bằng Methadone có những kết quả tích cực. Kết quả công tác phòng, 

chống tội phạm và tệ nạn ma túy đã góp phần duy trì ổn định tình hình ANTT 

trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; khó khăn và vướng mắc 

2.1. Tồn tại, hạn chế: 
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Công tác tuyên truyền tuy đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức 

song vẫn còn thiếu những chương trình tuyên truyền có chiều sâu về kỹ năng 

phòng tránh ma túy tổng hợp, một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên còn 

chưa nhận thức đúng về sự nguy hại của ma túy tổng hợp, coi đó là loại ma túy 

không gây nghiện dẫn đến gia tăng số người sử dụng loại ma túy này.  

Công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy đã được thực hiện 

quyết liệt, tuy nhiên hiệu quả chưa cao, do các đối tượng sử dụng ma túy sinh 

sống rải rác tại các xã, thị trấn gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, tình 

trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong số thanh, thiếu niên có chiều hướng gia 

tăng, còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố dễ phát sinh tội phạm, vi 

phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn. 

2.2. Nguyên nhân 

Do địa bàn huyện Đình Lập là huyện biên giới, đa số người dân là người 

dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa và nhận thức về tác hại của ma túy còn nhiều 

hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao gây khó khăn cho lực lượng chức 

năng trong công tác phòng, chống ma túy. 

2.3. Khó khăn, vướng mắc 

Tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý và tệ nạn ma tuý diễn biến phức 

tạp, khó kiểm soát, nhất là trong thanh thiếu niên; công tác lập hồ sơ đưa người 

nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc một số thời điểm còn nhiều bất cập, một số 

đơn vị địa phương áp dụng và nhận thức các văn bản hướng dẫn còn thụ động. 

Công tác phối hợp quản lý cai nghiện tại cộng đồng và gia đình thiếu cơ 

chế quản lý giám sát giữa các cấp, các ngành, chưa đảm bảo cơ sở vật chất cho 

công tác này. Một số khó khăn khi thực hiện Luật phòng, chống ma túy 2021 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành luật liên quan: 

Hiện nay trên địa bàn huyện Đình Lập chưa có cơ sở điều trị nghiện ma 

túy bằng thuốc thay thế Methadone; chưa có đơn vị, tổ chức, cá nhân nào cung 

cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. 

Quá trình thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện ma túy gặp nhiều 

khó khăn, do hiện nay trên địa bàn huyện chưa có cơ sở nào đủ các điều kiện 

đáp ứng theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG 

TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 

Nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy được cấp còn chưa 

kịp thời và số lượng còn hạn chế nên việc triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống ma túy còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ một số nhiệm vụ công tác còn 

chậm, chưa thực sự động viên lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân 

tham gia phòng, chống ma túy. Do đó đề xuất cần tăng cường nguồn kinh phí hỗ 

trợ và cấp kinh phí kịp thời hơn để đảm bảo hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội 

phạm ma túy. 



6 

 

 

Bố trí cơ sở điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone trên 

địa bàn huyện Đình Lập. 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để 

Trung tâm Y tế huyện Đình Lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy. 

Phần thứ 2 

DỰ KIẾN PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

I. MỤC TIÊU 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, 

chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy; 

phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém; tổ chức 

rút kinh nghiệm để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy; 

từng bước kiềm chế sự gia tăng, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, 

góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp 

luật về phòng, chống ma túy tới mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo 100% xã, thị 

trấn, trường học, được phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy với các 

nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn 

nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân. 

3. Tập trung đấu tranh quyết liệt đối với hoạt động mua bán, tàng trữ, sản 

xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy, không để hình thành điểm, tụ điểm phức 

tạp; ngăn chặn có hiệu quả các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp xâm nhập 

vào địa bàn, xử lý triệt để tình trạng trồng cây chứa chất ma tuý. 

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý; kiềm chế, 

làm giảm số người nghiện, ngăn chặn phát sinh người nghiện mới. Phấn đấu đưa 

số người nghiện vào cơ sở cai nghiện đạt mức cao nhất. Tiếp tục duy trì tiến tới 

mục tiêu tăng số xã, thị trấn không có tệ nạn ma tuý, từng bước làm giảm tệ nạn 

ma tuý trên địa bàn.  

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  

1. Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy 

trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật 

về ma túy sâu rộng trong quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức, trên tất cả 

các phương tiện truyền thông, tập trung truyền tải các nội dung cần thiết, phù 

hợp với từng nhóm đối tượng, từng loại địa bàn cụ thể, hậu quả, tác hại của việc 

sử dụng ma túy, cách nhận biết và xu hướng sử dụng các loại ma túy tổng hợp, 

nhất là các loại ma túy mới phát hiện, mức độ tác hại đối với tính mạng, sức 

khỏe người sử dụng và nguy hiểm cho xã hội; hỗ trợ hoạt động và nhân rộng các 

mô hình phòng chống ma túy có hiệu quả tại cơ sở; quá trình tuyên truyền kết 

hợp với lồng ghép, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật, phát triển 

kinh tế, xã hội, phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. 
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2. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đấu tranh quyết liệt với các 

điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tập trung ngăn chặn có hiệu quả các loại ma 

túy tổng hợp, nhất là ma túy đá từ Trung Quốc thẩm lậu vào địa bàn huyện. 

3. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, không để thất 

thoát, sử dụng sai mục đích các loại tiền chất, chất hướng thần và các dược 

phẩm có chứa chất ma túy; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp 

trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; ngăn chặn, phòng ngừa, không để có 

các điểm sản xuất trái phép chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp. 

4. Thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác rà soát, thống kê người 

nghiện ma túy; tổ chức phân loại, quản lý chặt chẽ người nghiện, hạn chế phát 

sinh người nghiện mới; tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức, biện pháp dự 

phòng nghiện ma túy, cai nghiện và giảm tác hại cho người nghiện; hỗ trợ, thực 

hiện có hiệu quả công tác quản lý người nghiện sau cai nghiện tại cộng đồng, 

phòng ngừa tái nghiện. 

5. Tăng cường khả năng chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và mở rộng 

các hình thức, biện pháp xã hội phòng chống ma túy; huy động đa dạng các 

nguồn lực hợp pháp tham gia phòng, chống ma túy. 
 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (PV01); 

- TT huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ 138 huyện; 

- Cơ quan thường trực BCĐ 138 huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; 

- Ban chỉ đạo 138 các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Hà 
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