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CHI THI 
CUA BAN TWJONG VIJ TIN}I O 

V tang ctrô'ng sir lãnh dto cüa Bang di vó'i cong tác phông, chông 
và kiêm soát ma tüy trong thanh thiêu niên, h9c sinh, sinh viên 

Thirc hin Chi thj s 36-CT/TW ngày 16/8/2019 cüa B ChInh trj v tang 
cuông, nâng cao hiu qua cong tác phông, chng và kim soát ma tüy và Chi thj 
so 17-CT/TU ngày 12/9/2013 cUa Ban Thumg vli Tinh ñy ye tang cu?mg s1r lãnh 
dao cüa Dâng d6i vâi cong tác phông, chng ma thy, mai  dam và HIV/AIDS, 
trnn n1iim nm niici c'.r. n fiv dana h{nh nuvn dnAn t1i trc'incx tnh gt fr 
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chông, kiêm soát ma thy và dat  ducic nhiu kt qua quan tr9ng. Nhn thüc và trách 
nhim cüa các cap, các ngành, can b, dãng viên và các tng 1p Nhân dan trong 
tinh dôi vói cOng tác phông ngra, ngàn chn, dâu tranh vói ti phm và t nan  ma 
tug' diigc nâng len; nhiu t chc, du&ng day, tii dim mua ban, 4n chuyn, tang 
trü và to chirc si:r diing trái phép chat ma tüy duçic trit xóa và diêu tra, truy t, xét 
xü kip  thai, nghiêm mirth, dung pháp 1ut, gop phn bão dam an ninh trt tçr, an 
toàn xà hi, tao  môi trumg n djnh, lành manh  cho sr phát trin cüa tinh. 

Tuy nhiên, hin nay, tInh hInh ti phm và t ma tüy trên dja bàn tinE 
vn con din bin rt phirc tap.  Ma tu thm lau tii ben ngoài vào dja bàn tinh 
con ion và chua dugc ngan ch.n hiu qua; ngày càng xu.t hin nhiêu loai  ma thy 
tOng hp mOi, gay rôi loan tam than, khó kiêm soát. Dôi tung sir dung ma tiiy là 
thanh thiu niên, hçc sinh, sinh viên ngày càng nhiu nhung chua có giài pháp 
hiu qua d khc phiic, ngän chan, dy lüi. Cong tác cai nghin và h trq sau cai 
nghin con bt cap, hiu qua thp. Ma thy có nguy co trO thành him hoa, lam 
tn hal  sirc khoé cüa mt b phn Nhân dan, hüy hoai tuong lai cüa nhiêu thanh 
thiu niên, lam phát sinh nhiu loai ti phm, gay lo 1ng, büc xüc trong Nhân 
dan, de d9a den sr phát triên ben vng cüa tinE. 

TInh hInh trên có nguyen nhan khách quan do áp lrc gia tang cüa ti phm 
ma tüy trong khu yuc yà trên the giOi. Song chü yêu là do nguyen nhân chü 
quan: Mt s cap ñy dâng, chInE quyên, doàn the, co quan, don yj  chua quan tam 
diing mirc, chua sâu sat, quyt lit trong lAnh dao,  chi  dao,  tO chirc thirc hin và 
thiu kim tra, giám sat vic thirc hin cOng tác phông chông ma thy. Cong tác 
tuyên truyn y& phOng, ch6ng ma tu trong doàn viên, thanh thiêu niên và h9c 
sinh, sinh vien 0 các nhà truOng con hInh thrc, chua thirc sir thiet thirc, hiu qua. 
Sr phM hçp gitra gia dlnh, nhà tnthng, doân th và cong dOng xã hi trong quàn 
1, giáo diic pháp lut, k5 nang sng, kin thirc phông ngtra t nn ma thy cho 
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thanh thiu niên, hçc sinh, sinh viên con thiu dng b, chua chat ch, chua rO 
trách nhim, kern hiu qua. 

D khc phiic han  ch, yu kern, tao  chuyn bin manh me trong cong tác 
phOng, chông và kim soát ma tug; dc bit trong vic ngän chn, phOng ngra, 
nhanh chóng dy lüi t nan ma tüy trong thanh thiêu niên, h9c sinh, sinh viên, tao 
môi trithng lânh manh  cho the h tré rèn 1uyn, trung thành, Ban Ththng vi 
Tinh ñy yêu câu các cp üy dâng, chinh quyén, Mt trn To quôc và các doàn 
th chInh trj - xã hi thirc hin t& các ni dung sau: 

1. Các cp ñy dãng, chInh quyn, doàn th tt'r tinh dn ca si, truc hk là 
ngiii diTrng du cn tip tiic lãnh dao,  chi  dao,  triên khai thirc hin nghiem tüc, 
quy& lit, dông b, hiu qua các chü trrnYng, quan diem, nhim vii và giãi pháp 
trong Chi thj s 36-CT/TW ngày 16/8/2019 cüa B ChInh trj (khoa XII), Lust 
Phông, chông ma tiiy và Ké hoach so 173-K}IITU ngày 21/10/2019 cña Ban 
T1ir?yi-or 'ni Tr1, iir 'r fl,iw. 1-r Ch tb A 1 6_CT/TW ri'ic flP C1irh fr rJ- 
A JJ%JLS V ti. .& LA.SSJ. S4J V %I tAJ.t4%d AJ.kt/J..t '...'A LA tAJA LJ*J ..J S...' SI S V V S.''.J.tA. .S—#%1 S_..'J.SJ.AA.LA tA ., [.JI.tt.4A 

xác dnh cong tác phOng, chng và kirn soát ma tüy, tnrc hêt dôi vói thanh 
thiu niên, h9c sinh, sinh viên là rnt trong nhüng nhim vii trçng tam, vi'ra cap 
bach, vüa thiiOng xuyên, lien tçic và lâu dài; phài dt dithi sir lAnh dao,  chi  dao 
tr%rc tip cüa các cp üy, s1r quân 1 thng nhât cüa chInh quyên các cap, sir tham 
gia tIch circ cüa ca h thng chInh tr và các tang l&p Nhân dan; trong do lirc 
luçmg Cong an nhân dan là nOng cOt, chü tn trong cong tác phông, chông và 
kim soát ma tüy. 

Ngithi di'rng du cp üy, chInh quyn, Mt tr.n To quôc và các doàn th 
chInh trj - xA hi các c.p phài chju trách nhim v tInh hInh ma tug, nhât là ti 
pham, t nan  ma tu trong thanh thiêu niên, h9c sinh, sinh viên tai  da phuang, 
ca quan, dan vj, trung hQc phii trách. Timg can b, dáng viên phái phát huy vai 
trO tin phong, guang mu trong phOng, chng ma tug; cO trách nhim tuyên 
truyn, vn dng thanh thiu nien, h9c sinh, sinh viên, ngui than trong gia dInh 
và Nhan dan nai Cu trü thirc hin t& các quy djnh cüa Dâng, pháp 1ut cüa Nhà 
nuOc ye phOng, chông ma tug. 

2. Dy manh  cong tác tuyên truyn, giáo diic, nâng cao nhn thirc, cânh 
báo toàn xã hi, nhât là trong thanh thiêu niên, h9c sinh, sinh viên ye tác hai, 
hiêm hoa cüa ma tug; tang cu0ng tuyên truyên cá bit dOi vói các nhóm dOi 
ti.rcYng thanh thiu niên, hoc sinh, sinh viên có nguy ca cao pham ti và tham gia 
t nan  ma thy; tip tiic xây dirng, duy trI và nhân rng các mO hInh, din hInh 
tien tien ye phông, chng ma tu trong thanh thiu niên, hçc sinh, sinh vien tai 
dla bàn ca sà vá các nhà tru'O'ng; kp thai biu duang, khen thuOng nhUng tp 
the, cá nhân, doàn vien, thanh thiu nien, h9c sinh, sinh viên tIch circ tham gia 
phOng, chng ma tug. 

Ban Tuyen giáo Tinh üy chü trI, ph6i hçip väi Ban Ni chInh Tinh üy, 
Cong an tinh, Tinh doàn, S& Giáo diic và Dào tao  và các co quan chc nãng chi 
dao, hithng dn Báo Thanh Hóa, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, các co 



3 

quan thông tin, truyn thông di mi noi dung, nâng cao ch.t lucrng các chuyên 
trang, chuyên m11c v phông, ch6ng ma tüy; thông tin kjp thai, day dü các chü 
truo'ng, quy djnh, bin pháp phông ngüa, ngàn chn và dâu tranh vth t nan  ma 
tu phü hçip vâi tiirng nhóm di tuçTng thanh thiu niên, h9c sinh, sinh viên; da 
dng hoá các hInh thüc tuyên truyn, chii trçng s1r ding các bin pháp tuyên 
truyên trén mng xâ hi, nén tang di dng... 

3. Phát buy vai trô nông ct cüa luc luang Cong an, Biên phông, Hài quan, 
Quân 1 th tru&ng... trong vic du tranh, ngän chn tr xa vic thâm 1u ngun 
ma tu vào dja bàn tinh; thirc hin ding b các bin pháp dâu tranh ngän chn, 
trit xoá các t chüc, ththng day mua ban, vn chuyn trái phép cht ma tiiy, các 
diem, ti diem phüc tp ye ma tug, nht là trong các co s& kinh doanh có diu 
kiên ye an ninh trt Pr. 

Ban Can sir dâng LTBND tinh lânh dao  UBND tinh giao S& Giáo diic và 
Dào tao  chü tn, phôi hqp vài Cong an tinh, Tinh doàn khão sat, dnh giá thc 
trng ma tiiy trong truông hçc de có bin pháp phông ngüa, dâu tranh, ngàn chn 
hiu qua; to chrc tuyên truyn, tap hun cho can b doãn, hi, di trong nhà 
tnr&ng; xay drng và trin kbai b tài lieu v k5 näng phông, chérng ma tüy trong 
phi huynh, hçc sinh d nâng cao nhn thirc, thüc và k näng pbông tránh; kjp 
thai phát hin, to giác ti phm va t nan  ma tu trong thanh thiêu niên, bce sinh, 
sinh viên. 

Nâng cao vai trô, phát buy tInh chü dng, xung kfch cüa Doàn Thanh niên 
các cap và các nhà trurng trong vic phi hçrp vth gia dInh, cong dông xä hi d 
giáo di.ic doàn vien, thanh thiu then, hc sinh, sinh viên không pham ti và 
không tham gia t nan  ma tug. 

4. Ban Can sir dãng UBND tinh 1nh dao  UBND tinh chi dao  nâng cao 
hiu 1irc, hiu qua quân 1 nba nithc v phông, chông ti phm và kiêm soát ma 
tiiy; t.p trung cüng c, kin toãn, nâng cao näng lirc cüa Ban chi dao  phông 
chng ti pham và t nan  xâ hi, các lirc luqng chuyên trách lam cong tác phông, 
chông ma tu tr tinh dn cr s&, bào dam dü khà näng, diêu kin dê thirc hin có 
hiu qua nhim vçi; dy manE  phong trào toàn dan tham gia phông, cMng ma 
tüy, du tranh t giác ti pham và t nan  ma tiiy; xây dmg c chê, chInh sách 
dc thi và ixu tiên du ttx ngun 1c, trang thiêt bj cho cong tác phông, chông ma 
tu trên dja bàn tinh; tip tyc du P.r trang thi& bj chuyên diing, ing diing Cong 
ngh cao, hin dai  d d.0 tranh có hiu qua yâj các phuong thüc, thu doan  tinh 
yi cUa ti pham ma thy; dy manh  xà hi boa, huy dng da dg các nguôn lirc, 
nh.t là sir dóng gop cUa các t chuc, cá than yâ doanh nghip, bão dam dáp 1rng 
yêu cu ngun 1irc cho cong tác phOng, cbông ma tug. 

Chi dao  ngành Giáo dc yà Dào tao  thi.r&ng xuyen phi hqp ch.t ch vi 
Tinh doãn và Cong an tinh th chüc các hoat dng tuyen truyên, giáo diic hen 
thuc, k5 näng phOng ngüa ma tub" cho bce sinh, sinh yiên trong các nhà tnuông; 
long ghép, tIch hçip iii dung giáo diic phOng, chng ma tüy yào chucing trInh và 



hoat dng giáo diic cüa các cp h9c de hçc sinh, sinh viên tr nhn bi&, tránh xa 
t nn ma tiy; tiêp tVc  day mnh xây drng "Trithng h9c than thin, hQc sinh tIch 
cvc", các mô hInh "Cng trixng an toàri", "Nha tnr?mg không t nn xã hi", 
"Horn thir ciru bn"... t?.o  môi truông giáo diic lành m?nh, an toãn Va than thin; 
chü dng, nãng cao hiu qua cci ch phói hcip gifta gia dInh- nhà tru&ng - doàn 
the - cong dông xA hi trong vic giáo diic, phOng ngira t nn ma thy di vói 
thanh thiêu then, bce sinh; sinh viên trén dja bàn tinh. 

CM dao  ngành ehi'rc nàng, chInh quyn các c.p tang cuOng rà soát, phát 
hin, thông kê ng'irôi nghin ma tug, ngith'i sir dung trái phép ch.t ma tu trên dja 
bàn, nhât là doi tLrang thanh thiêu nien, hçe sinh, sinh viên dê có bin pháp quàn 
1, giáo d1ic va cai nghin phü hçip, không d phát sinh ti phm và t nan  ma 
tug; chü trng xa hi hoá cong tác cai nghin va tao vic 1àmcho thanh niên sau 
cainghien. 

5. M.t trn Tè qu&, các t chrc chInh trj - xã hi trong tinh tang cung 
tuyên truyên, vn 'dng, giáo diic do dirc, 1i séng, k nãng cho doàn viên, hi 
viên, thanh thiêu then, hc sinh, sinh viên; phôi hçp chat ch vói 1rc hrçrng Cong 
an xây dçrng, triên khai va nhãn rung các phong trao, mo hInh thiêt thrc, hiu qua 
ye dâu tranh, ngän ngüa t nan ma tu5r trorg cong dông, trong thanh thiêu niên, 
hc sinh, sinh viên, nhu: phong trào "Toàn dan bâo v an ninh To quôc", phong 
trào "Khu dan cir an toàn, không có t nan  xã hi", "Tháng hành dng phOng, 
chông ma tiiy"...; nm ch.c din bin tam 1 d giáo diic, cm hóa, giip do' 
nhttng thanhthiêu niên sau cai nghin có th(rc vucm. len, tái hoà nhp cong 
dông; vn dng và kêu gçi các t chüc, cá nhân, cong  dng xã hi giüp do', tao 
diêu:kin cho thanh thMu then sau cai nghin n djnh cuc song; kjp thii bieu 
ducing, khen thu&ng gucing nguOi tt,vic tOt, nhân rng các mô hInh, diên hInh 
tiên tiên nhm tao  s1r lan tóa, thüc d.y phong trào dâu tranh, ngn chn, phOng 
chông ti phm va t nn ma tay trong thanh thiu then, hçc sinh, sinh viên. 

6. Ban Nôi chInh Tinh üy chü trI, phi hgp vri Cong an tinh và các ca 
quan chüc nang theo dOi, hrn9ng din, don dc, kim tra vic thirc hin CM ilij 
nay; djnh kSr báocáo Ban Th ngTinh iiy k& qua thrc hin. 

Chi thj nay drnyc ph bin ctn cM b và tuyen truyn sâu rng trong các 
trumg hoc, trong cac tang lap Nhân dan.!. TIM BAN THU'(NG VU 

PHO BI THU THEfONQTRJfC 
(D k) 

Lii The Nguyen 
BANG UY KHOI C(Y QUAN 
VA DOANH NGIII1P TINH SAO LVC * 

so 38-SL/DEJK Thanh Hóa, ngày06 tháng 9 nãm 2021 
Chi thj So 06-CT/TU ngày 01/9/2021 cüa Ban Thiro'ng vi.i Tinh u5 ye vic tAng ctrOng 
siy IAnh cIo cüa BAng dOi vói cong tác phông, chông Va kiêm soAt ma tu trong thanh 
thiêu niên, hoc sinh, sinh viên. 
Ncyi nhan: 
- Các dáng üy, chi bQ cci so', 
- Các die UVBCH;UVUBKT dáng üy Khôi, 
- Can b các ban, doàn the cüa DUK, 
-LuuVP. 
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