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BÁO CÁO 
Tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma tuý 6 tháng đầu năm   

và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 
(Từ 16/11/2016 đến 15/5/2017) 

 

Thực hiện Công văn số 1062/BCA-C41 ngày 18/5/2017 của Bộ Công 
an về sơ kết công tác phòng, chống ma tuý 6 tháng đầu năm 2017, 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 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) báo 
cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn Lạng Sơn 
như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Đánh giá tình hình có liên quan đến công tác phòng, chống ma tuý 

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động của tội phạm ma túy trên địa 
bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng phạm tội lợi dụng các điều 
kiện thuận lợi về phương tiện, thông tin liên lạc… để móc nối, cấu kết với 
nhau hình thành nhiều đường dây khép kín, liên tỉnh nhằm buôn bán, vận 
chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Đặc biệt heroin, ma túy tổng hợp 
dạng đá được các đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển ngày càng nhiều, 
với số lượng lớn. Thủ đoạn giao dịch, cất giấu, vận chuyển ma túy của các 
đối tượng thường xuyên thay đổi và ngày càng tinh vi, có sự liên kết chặt 
chẽ với các đối tượng ở hai bên biên giới, gây nhiều khó khăn cho các lực 
lượng chức năng trong công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn. Đáng chú ý 
một số đối tượng tự trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng sử dụng để chống trả lực 
lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.  

- Tình hình mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma tuý nhỏ, lẻ còn 
diễn ra gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, tập trung ở các địa bàn như: 
Thành phố Lạng Sơn và các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc Sơn, các khu 
vực cửa khẩu biên giới thuộc huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc 
Bình… Đáng chú ý là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp 
dẫn đến “ngáo đá” có chiều hướng tăng, nhưng chưa có giải pháp cai 
nghiện hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 2.402 người nghiện ma túy (tăng 779 
người so với cuối năm 2016), trong đó có 151 người trong Trại tạm giam, 
125 người trong Trại cai nghiện, 2.126 người sinh sống tại cộng đồng, đây 
là số có nguy cơ vi phạm pháp luật cao.  

- Công tác phòng ngừa, xử lý hành vi trồng cây chứa chất ma túy tuy 
đã được tăng cường kiểm tra, kết hợp giữa tuyên truyền vận động và xử lý vi 
phạm, nhưng còn diễn ra, trong 6 tháng đã phát hiện, xử lý 48 vụ gieo trồng 
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trái phép cây thuốc phiện (chủ yếu là cây con) trên diện tích 850,5 m2 tại 
7/11 huyện, thành phố (tăng 26 vụ, 765,5 m2 so với cùng kỳ năm trước).  

2. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 

- Để triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2017, ngày 
24/02/2017 Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-BCĐ, trong 
đó xác định rõ những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ 
thể để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế 
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. 
Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện quyết liệt các nội dung 
chỉ đạo tại Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 20/6/2014 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 
108-KH/ĐUCA ngày 28/10/2014 của Đảng uỷ Công an Trung ương triển khai 
thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; Kế hoạch 
số 153/KH-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược 
Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh 
về rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn; Kế hoạch số 98/KH-UBND 
ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 
26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát 
và cai nghiện ma túy trong tình hình mới…  

- Quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh 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; tập trung chỉ đạo lực lượng nòng cốt như: Công an, Bộ đội Biên 
phòng, Hải quan... nắm chắc tình hình, làm tốt công tác quản lý nghiệp vụ các 
đối tượng nghi vấn phạm tội, các địa bàn, tuyến trọng điểm để chủ động đánh 
giá, dự báo, tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đã tổ 
chức tổng kết thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm trên 
tuyến biên giới Việt – Trung; Quy chế phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy 
tại địa bàn biên giới, cửa khẩu theo Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 
09/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên tăng cường công tác phòng 
ngừa, đấu tranh với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất 
ma túy, nhất là trên tuyến biên giới; tiếp tục tiến hành rà soát, thống kê người 
nghiện ma túy, áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc, tập 
trung triệt xóa các điểm ma túy nhỏ lẻ gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý  

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến 
cơ sở đã chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy 
đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh và mọi tầng lớp nhân dân; 
tích cực đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền phù hợp với 
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từng đối tượng, địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về hậu quả, 
tác hại của tệ nạn ma túy; trách nhiệm của công dân trong phòng ngừa, phát 
hiện, tố giác và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; quản lý, giúp 
đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Kết quả thực hiện của các cơ 
quan, đơn vị như sau:  

 - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Đã treo 50 lượt băng rôn, kẻ vẽ 
230m2 panô, bảng tường tuyên truyền phòng, chống ma túy (PCMT) trên các 
trục đường giao thông, khu vực đông dân cư; tuyên truyền lưu động được 95 
buổi, với trên 6.000 lượt người nghe; biên tập 220 bản tin, tài liệu tuyên truyền 
về PCMT; tuyên truyền trước các buổi chiếu phim được 90 buổi với trên 5.500 
lượt người nghe. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn: Xây dựng, đăng 
tải 670 tin, bài, ảnh (Truyền hình 470 tin, bài; Báo 200 tin, bài, ảnh), phản ánh 
kịp thời các hoạt động PCMT, tuyên truyền các quy định của pháp luật PCMT, 
tin và kết quả công tác đấu tranh, xét xử tội phạm về ma tuý đã góp phần nâng 
cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

- Công an tỉnh: Xây dựng đăng tải 1.233 tin, bài, phóng sự, ảnh tuyên 
truyền về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý trên các 
phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương. Điển hình như 
tin, bài: “Công an Lạng Sơn liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy liên tỉnh 
xuyên quốc gia; Công an Lạng Sơn phá chuyên án bắt đối tượng vận chuyển 
88 bánh ma túy; Công an tỉnh Lạng Sơn liên tiếp lập những chiến công xuất 
sắc trong đấu tranh tội phạm ma túy… Tiếp nhận, cấp phát 1.761 cuốn tạp chí 
PCMT, phòng chống tội phạm; gọi hỏi, răn đe, giáo dục 1.361 lượt đối tượng 
nghiện ma tuý.  

Thông qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 
quốc (ANTQ), đã tích cực lồng ghép các nội dung phòng, chống ma túy với 
các hoạt động tại cơ sở. Tham mưu chỉ đạo 11/11 huyện, thành phố và 226/226 
xã, phường, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện. Lựa chọn 38 
địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy để tập trung chỉ đạo áp dụng đồng bộ các 
biện pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân 
tham gia chuyển hóa thành địa bàn không có tệ nạn ma túy. 

- Bộ đội Biên phòng: Đã chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể 
cơ sở khu vực biên giới tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, 
phương thức, thủ đoạn vận chuyển ma túy qua biên giới, vận động nhân dân 
biên giới không tham gia mua bán, vận chuyển, sử dụng ma tuý, trồng cây 
chứa chất ma tuý, tích cực tố giác tội phạm ma tuý. Tổ chức tuyên truyền theo 
chuyên đề và lồng ghép được 495 buổi cho 21.810 lượt người, phối hợp cấp 
phát 2.000 tờ rơi, pano, áp phích có nội dung tuyên truyền về phòng, chống tội 
phạm và phòng, chống ma túy đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng, 
chống ma tuý cho nhân dân khu vực biên giới. 

- Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền PCMT với nhiều nội dung hình 
thức, trong đó đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 
pháp luật của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh và các huyện, 
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thành phố. Đã tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm 
(PCTP), PCMT cho cán bộ, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân tham 
gia. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trả lời 20 lượt đơn thư 
có nội dung về PCMT, PCTP; 100 tin, bài trên cổng thông tin điện tử của Sở 
Tư pháp, Báo Lạng Sơn. Cấp phát 1.251 cuốn sách hỏi đáp luật xử lý vi phạm 
hành chính cho 226 xã, phường, thị trấn… Đã trợ giúp pháp lý 10 lượt với 19 
người tham dự về những vấn đề liên quan phòng chống tội phạm, phòng 
chống ma túy. 

- Tỉnh đoàn Thanh niên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép nội 
dung PCMT thông qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt ngoại khóa, 
tổ chức biểu diễn văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền lưu động… Đã tổ chức 
1.650 buổi, thu hút 49.500 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham 
gia; hàng trăm buổi sinh hoạt ngoại khóa, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên 
thanh niên; đăng tải gần 50 tin, bài, ảnh về công tác phòng, chống tội phạm và 
tệ nạn ma túy trên Website Tỉnh đoàn, Trung ương; biên tập 10.500 cuốn bản 
tin Tuổi trẻ Xứ Lạng gắn với các nội dung phòng chống ma túy làm tài liệu sinh 
hoạt đoàn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên.  

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn lao động 
các huyện, thành phố, công đoàn các ngành đã tổ chức trên 3.325 các hội nghị, 
tập huấn, sinh hoạt lồng ghép tuyên truyền PCMT với trên 124.980 lượt công 
nhân viên chức lao động tham gia; in ấn, cấp phát 750 tài liệu phổ biến giáo dục 
pháp luật... Đồng thời, thường xuyên phổ biến, quán triệt các quy định về 
PCMT để công nhân viên chức người lao động nâng cao trách nhiệm trong 
công tác phòng, chống ma tuý, có biện pháp phòng tránh tệ nạn ma túy, tích 
cực tố giác tội phạm ma túy. 

- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép nội 
dung phòng chống ma túy, gắn với các hoạt động chuyên môn của Hội. Nhất là, 
trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về "Quản lý, giáo dục con em 
trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội". Trong 6 tháng đầu năm 2017 
các cấp hội đã ký cam kết được 93.800 gia đình hội viên; tổ chức tuyên truyền 
được 3.173 cuộc cho 161.385 lượt hội viên tham gia, tiếp tục nâng cao hiệu quả 
phòng ngừa, quản lý con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc các 
tệ nạn xã hội. 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: Thực hiện lồng ghép các nội 
dung phòng, chống ma túy với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa". Tổ chức tuyên truyền về PCMT được 1.378 cuộc với 82.877 
lượt người tham gia; phối hợp vận động 154 người cai nghiện tại cộng đồng, tạo 
điều kiện giúp đỡ việc làm 125 người nghiện, góp phần hạn chế nguyên nhân, 
điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. 

- Hội cựu chiến binh tỉnh: Tăng cường chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền 
PCMT, đã tổ chức ký cam kết đối với 34.559/35.324 hội viên; phối hợp tuyên 
truyền lồng ghép được 294 buổi cho 27.873 lượt hội viên và học sinh về công 
tác phòng, chống ma túy, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Hội về vận 
động, giáo dục cộng đồng, gia đình không tham gia tệ nạn ma túy. 
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- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức các buổi nói chuyện trực tiếp, lồng 
ghép với sinh hoạt ngoại khóa để tuyên truyền cho học sinh không sử dụng các 
chất gây nghiện được 515 buổi cho 188.349 lượt học sinh, sinh viên; gần 
150.000 học sinh, sinh viên và 21.221 cán bộ giáo viên, nhân viên ký cam kết 
không tham gia, sử dụng trái phép chất ma túy; 100% các trường học và Trung 
tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn đưa nội dung tuyên truyền phòng, 
chống ma túy vào các chương trình, hoạt động của nhà trường. 

 - Ban chỉ đạo các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành khác của tỉnh:  

Đã tích cực triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy theo 
chức năng nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế địa bàn; tổ chức tuyên 
truyền lồng ghép cho cán bộ, quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống 
ma túy, không tham gia trồng cây chứa chất ma túy; duy trì 380 hòm thư tố 
giác tội phạm, 1.705 tổ hòa giải với 8.318 thành viên; 381 nhóm liên gia với 
4.950 thành viên, 2.181 tổ An ninh nhân dân với 8.304 thành viên, 5 Ban bảo 
vệ dân phố với 310 thành viên... đã huy động được sức mạnh của toàn dân 
trong công tác phòng, chống ma tuý ngay tại cơ sở. 

2. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma tuý  

Các lực lượng chức năng trên địa bàn đã triển khai đồng bộ các biện 
pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các đường dây ma túy lớn hoạt động 
liên tỉnh, xuyên quốc gia, triệt xóa các điểm ma túy nhỏ lẻ. Đã phát hiện, bắt 
giữ 155 vụ, 238 đối tượng phạm tội về ma tuý (tăng 48 vụ, 74 đối tượng so 
với cùng kỳ năm 2016), thu giữ: 76,9 kg (trên 220 bánh) heroin (tăng 68,9 kg 
so với cùng kỳ năm 2016); 6.460 viên + 44,87 kg ma tuý tổng hợp; 88,83 gam 
ketamine; 25,2 gam cần sa tổng hợp; 2,1 tỷ VNĐ, 01 triệu NDT, 03 xe ô tô, 
02 khẩu súng, 317 viên đạn và nhiều tang vật có liên quan. Trong đó, đã đấu 
tranh phá thành công 10 chuyên án, điều tra, bóc gỡ 27 đường dây, bắt giữ 45 
đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc 
gia; triệt xóa 125 điểm, bắt giữ 193 đối tượng mua bán nhỏ lẻ, tàng trữ, sử 
dụng trái phép các chất ma túy; xác minh, bắt giữ 04 đối tượng truy nã phạm 
tội về ma túy đặc biệt nguy hiểm. Kết quả công tác đấu tranh, xử lý như sau: 

- Lực lượng Công an: Phát hiện, bắt 143 vụ, 222 đối tượng, thu trên 
72,7 kg heroin (trên 208 bánh), 6.460 viên + 42,6 kg ma tuý tổng hợp, 88,83 
gam ketamine; 25,2 gam cần sa tổng hợp; 2 tỷ đồng, 01 triệu NDT, 03 xe ô 
tô, 20 xe mô tô, 78 ĐTDĐ, 10 cân điện tử, 01 khẩu súng, 96 viên đạn và 
nhiều vật chứng liên quan. Điển hình:  

 + Vụ thứ nhất: Ngày 23/01/2017, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc 
Quýt, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy phối hợp với Phòng Trinh sát ngoại tuyến Công an tỉnh Lạng 
Sơn và Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt tổ chức phá thành công chuyên án 
117.L, bắt 02 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 
88 bánh heroin (30,9kg), 555 viên nén + 321 gam ma túy tổng hợp, 2 xe ôtô, 
1 triệu nhân dân tệ và 1.500.000.000đ (một tỷ năm trăm triệu đồng) và một số 
tang vật có liên quan.  
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+ Vụ thứ hai: Ngày 21/3/2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 
phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công 
an tỉnh Lạng Sơn tổ chức phá thành công chuyên án 317T, bắt quả tang 01 đối 
tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 73 bánh heroin (25,5 
kg). Qua khai thác, tiến hành khám xét nơi ở của 02 đối tượng có liên quan, tạm 
giữ 03 két sắt và một số vật chứng. 

+ Vụ thứ ba: Ngày 26/3/2017, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, 
xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy phối hợp Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt bắt quả tang 01 đối 
tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 12 kg ma túy tổng 
hợp dạng đá và một số vật chứng liên quan. 

+ Vụ thứ tư: Ngày 05/4/2017, tại khu vực biên giới, thuộc thôn Nà 
Coóc, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh 
Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đội nghiệp vụ Hải quan Bình Nghi, Chi cục 
Hải Quan Tân Thanh bắt quả tang 01 đối tượng về hành vi vận chuyển trái 
phép chất ma túy, thu giữ 11kg ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan. 

+ Vụ thứ năm: Ngày 13/5/2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp 
với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức phá thành công 
chuyên án 417M, bắt quả tang 01 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 
chất ma túy, thu giữ 42 bánh heroin (14,5kg), 01 xe ô tô. Tiến hành khám xét khẩn 
cấp nơi ở của đối tượng, thu giữ 40 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất và nhiều 
vật chứng liên quan. 

- Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phát hiện, bắt 12 vụ 16 đối 
tượng, thu giữ 4.129 gam heroin (trên 12 bánh), 2,2 kg ma túy tổng hợp, 01 
khẩu súng, 221 viên đạn và một số tang vật liên quan. Điển hình: 

 Ngày 26/02/2017, tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 
Sơn Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh bắt quả tang 01 đối 
tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cùng tang vật gồm: 10 bánh 
hêrôin (3.435 gam), 01 điện thoại di động. Đã bàn giao cơ quan chức năng 
để xử lý theo thẩm quyền. 

- Cục Hải quan tỉnh: Đã phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng 
tham gia bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng, thu giữ gần 12 kg ma túy tổng hợp và một 
số tang vật liên quan; thường xuyên đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ phối 
hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu, 
phương tiện vận tải và hành khách xuất nhập cảnh, quá cảnh qua các cửa khẩu 
nhằm ngăn ngừa đối tượng lợi dụng xuất nhập khẩu hàng hoá để vận chuyển 
tiền chất và ma tuý trái phép qua biên giới.  

Ngoài ra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Cục C47 - Bộ Công 
an và Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt, khám xét khẩn 
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cấp 05 đối tượng trú trên địa bàn tỉnh về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép 
chất ma túy, thu giữ 7 viên đạn K59. 

Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố, điều tra 146 vụ 227 bị can phạm tội 
ma tuý. Viện Kiểm sát ra quyết định truy tố 140 vụ 193 bị can. Toà án các cấp 
đã xét xử 146 vụ 190 bị cáo với các mức án nghiêm khắc. Lực lượng Công an 
phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án nhân dân cùng cấp xác định án điểm, tập 
trung điều tra, truy tố, xét xử lưu động 30 vụ án ma túy phục vụ công tác tuyên 
truyền, giáo dục, răn đe tội phạm. Những vụ án, bị can đã khởi tố điều tra, truy 
tố và xét xử đều thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật.  

3. Công tác ngăn chặn tình trạng trồng trái phép cây chứa chất ma tuý  

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng 
cường tuyên truyền, tổ chức rà soát từ cơ sở, tập trung những địa bàn đã từng 
xảy ra việc trồng trái phép cây chứa chất ma túy, do đó việc phát hiện và tổ 
chức phá nhổ cây thuốc phiện cơ bản được thực hiện triệt để và được phá nhổ 
từ giai đoạn mới gieo trồng. Đã kịp thời phát hiện, xử lý hành chính 48 
trường hợp có hành vi gieo trồng trái phép cây thuốc phiện nên đã nâng cao 
tác dụng răn đe, giáo dục phòng ngừa vi phạm.   

4. Công tác cai nghiện ma tuý 

- UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1175/UBND-NC ngày 
07/12/2016 chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tăng cường công 
tác rà soát, thống kê người nghiện ma tuý và quản lý điều trị nghiện các dạng 
chất thuốc phiện bằng chất thay thế Methadone. Các 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. Đã đưa 35 trường hợp vào Trung tâm Chữa bệnh - 
Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh để cai nghiện bắt buộc. Thực hiện Chương trình 
điều trị nghiện ma túy bằng Methadone, hiện đã điều trị cho 1.586 người nghiện 
với kết quả tích cực. 

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh đã tổ chức 
cai nghiện mới cho 125 người nghiện ma tuý (bắt buộc 104; tự nguyện 21), 
đã cai nghiện xong trả về cộng đồng 44 người. Đã phối hợp quản lý người 
nghiện ma tuý và giúp đỡ cho 64 người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập 
cộng đồng. 

5. Công tác quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện và các chất ma túy khác 

 Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác quản lý, sử dụng thuốc gây 
nghiện và các chất ma túy khác được thực hiện đảm bảo đúng quy định. 
UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt 
động, bảo quản, vận chuyển, phân phối, sử dụng các chất ma túy, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất tại địa phương theo Quyết định số 
52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đã chỉ đạo Công 
an tỉnh ban hành Kế hoạch số 634/KH-CAT-PC47 ngày 28/2/2017 về phối 
hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy năm 2017. Qua 
nắm tình hình chưa phát hiện có vụ việc vi phạm về quản lý, làm thất thoát 
hoặc buôn bán trái phép các loại thuốc gây nghiện... Hoạt động nhập khẩu 
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hóa chất công nghiệp là tiền chất ma túy từ Trung Quốc vào Việt Nam chủ 
yếu là của các doanh nghiệp ngoài tỉnh nhập qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 
(huyện Cao Lộc), cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng), cửa khẩu quốc tế 
đường sắt (ga Đồng Đăng), các loại thuốc bắc được nhập khẩu qua cửa khẩu 
Chi Ma (huyện Lộc Bình)... Thực tế hiện nay việc quản lý quá trình sử dụng 
các loại thuốc gây nghiện, tiền chất ma tuý còn gặp nhiều khó khăn.  

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

Trên cơ sở rà soát, đánh giá phân tích 150 xã, phường, thị trấn có tệ nạn 
ma túy, đã xác định 38 xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy (trọng 
điểm loại 1: 04 địa bàn; trọng điểm loại 2: 06 địa bàn; trọng điểm loại 3: 28 địa 
bàn) để tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, 
chống ma túy, trong 6 tháng, đã tổ chức tuyên truyền được 24 buổi với trên 
12.500 lượt người nghe các lực lượng chức năng đã tăng cường chỉ đạo, phân 
công lực lượng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tiến hành biện 
pháp phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, trong đó tập trung triệt xóa các 
điểm ma túy nhỏ lẻ, 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. 

7. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý 

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với lực lượng PCMT 
Công an Quảng Tây, Trung Quốc. Hai bên đã cử 8 đoàn 36 đại biểu cấp phòng, 
huyện sang Trung Quốc hội đàm, trao đổi thông tin; gặp gỡ, trao đổi trực tiếp 9 lần 
tại cửa khẩu, trao đổi 89 thư và 161 cuộc điện thoại qua “đường dây nóng”, sỹ quan 
liên lạc để phối hợp xác minh, truy bắt tội phạm. Đã phối hợp với phía nước bạn xác 
minh, trao đổi thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan trong vụ 38 bánh heroin (Công 
an Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc bắt giữ ngày 29/8/2016) để phục vụ công 
tác truy tố, xét xử các đối tượng tại Việt Nam; tiếp nhận với Tổng hội Phòng chống 
Ma túy Quảng Tây, Trung Quốc 02 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi 
mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Xác minh hàng chục đối tượng nghi vấn 
liên quan đến tội phạm ma túy tại bên kia biên giới... Qua đó đã phục vụ tốt các yêu 
cầu về chính trị, đối ngoại và công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.   

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Những kết quả đã đạt được 

- 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, đoàn thể 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, triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận 
chuyển ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, trong đó có nhiều đường dây vận 
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chuyển heroin, ma túy tổng hợp với số lượng lớn (đã triệt phá 27 vụ 45 đối 
tượng trong các đường dây buôn bán ma tuý liên tỉnh, qua biên giới thu trên 76 
kg heroin (218 bánh) và nhiều vật chứng liên quan (tăng 5 đường dây và 68 kg 
heroin so với cùng kỳ năm 2016), đồng thời tập trung triệt xóa có hiệu quả các 
điểm ma túy nhỏ lẻ, không để hình thành các tụ điểm ma túy phức tạp trên địa 
bàn. Công tác cai nghiện phục hồi, đặc biệt là điều trị nghiện ma túy thay thế 
bằng Methadone đã có những kết quả tích cực. Công tác điều tra, truy tố, xét xử 
được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa 
tội phạm. Kết quả công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý 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. Một số hạn chế, khó khăn  

- Do tuyến biên giới kéo dài, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, đường 
tắt qua lại biên giới; hệ thống giao thông thuận tiện nối với các tỉnh, nên bọn tội 
phạm thường lợi dụng việc cơ động nhanh để vận chuyển ma túy sang Trung 
Quốc và ngược lại ma túy tổng hợp được vận chuyển từ Trung Quốc qua địa bàn 
Lạng Sơn về các tỉnh phía sau tiêu thụ, lực lượng chức năng khó kiểm soát, phát 
hiện; các đường dây vận chuyển ma túy lớn, đặc biệt là heroin, ma túy tổng hợp 
lợi nhuận cao, hoạt động của bọn tội phạm ma túy ngày càng manh động, liều 
lĩnh. Nhiều đường dây tội phạm ma túy có mối quan hệ huyết thống, khép kíp và 
liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động gây khó khăn cho công tác phát 
hiện, điều tra khám phá mở rộng án.  

- Công tác phối hợp cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy đã được 
quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tuy nhiên hiệu quả chưa cao, số người nghiện 
ma túy, tái nghiện đang sinh sống ngoài cộng đồng còn nhiều. Tình trạng sử dụng 
ma túy tổng hợp trong số thanh niên hư, đối tượng có tiền án, tiền sự, không có 
việc làm ổn định dẫn đến “ngáo đá” còn diễn biến phức tạp. Đây là một trong 
những nguyên nhân phát sinh nhiều phức tạp về tội phạm, vi phạm pháp luật, ảnh 
hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn, qua thống kê có trên 75% số vụ trộm cắp tài 
sản là do đối tượng nghiện gây ra. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các 
lực lượng có lúc vẫn chưa được kịp thời, đầy đủ nên hiệu quả đấu tranh hạn chế. 

- Từ đầu năm 2017 đến nay, Chính phủ chưa cấp kinh phí để hỗ trợ 
công tác phòng chống ma túy, do đó việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó 
khăn, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ công tác còn chậm, chưa thực sự 
động viên kịp thời lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân tham gia 
phòng, chống tội phạm ma túy. 

 IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung, yêu cầu Kế hoạch 
của Tỉnh ủy tổ chức triển khai Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban 
Bí thư gắn với thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/10/2011 của 
UBND tỉnh. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đổi mới nội dung, cách làm 
phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể để nâng cao nhận thức cho cán bộ và 
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nhân dân về hậu quả, tác hại do ma tuý gây ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp 
xoá bỏ việc trồng cây chứa chất ma tuý. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động 
trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6/2017). Triển khai đợt 
cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới Việt - 
Trung. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn; duy trì thực hiện tốt Quy 
chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa 
bàn tỉnh. 

 3. Chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình địa 
bàn, đối tượng, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả đấu tranh 
triệt xoá các đường dây tội phạm ma tuý, nhất là ma túy tổng hợp, các điểm, 
đối tượng bán lẻ, kiên quyết không để hình thành tụ điểm phức tạp, gây bức 
xúc trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an - Hải quan 
- Biên phòng trong công tác quản lý, kiểm soát địa bàn biên giới, khu vực cửa 
khẩu, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý và 
tiền chất qua biên giới.  

 4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 
10/3/2014 của UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với ngành Giáo dục, Đoàn 
Thanh niên tiếp tục thực hiện tốt các Thông tư liên tịch về phối hợp phòng, 
chống ma túy giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường tuyên truyền giáo dục, phòng 
ngừa, không để gia tăng người nghiện ma túy, nhất là trong học sinh, sinh viên, 
thanh niên...  

 5. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với Công an Quảng Tây - Trung 
Quốc trong phòng, chống ma tuý; vận dụng linh hoạt các hình thức gặp gỡ, trao 
đổi thông tin, phối hợp điều tra, xử lý các vụ án ma túy có liên quan đến hai bên 
biên giới và truy bắt các đối tượng phạm tội ma túy bỏ trốn. Quan tâm công tác 
thi đua, khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc 
để động viên, thúc đẩy phong trào thi đua trong công tác phòng, chống ma tuý. 
Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống ma 
túy theo quy định./. 
 

  Nơi nhận:    
- TT BCĐ 138/CP (C42 - BCA);                                                     
- Thường trực Tỉnh uỷ;                     
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Thành viên BCĐ 138 tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Ban chỉ đạo 138 các huyện, TP; 
- Thường trực BCĐ 138 tỉnh (CAT); 
- CPVP UBND tỉnh,  
Các phòng: TH, KGVX; 

  - Lưu: VT NC (BMB).   

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 
 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND tỉnh  

Hồ Tiến Thiệu 
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