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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 834/UBND-KGVX 

V/v tăng cường công tác phòng 
chống AIDS, phòng chống tệ nạn 
ma túy, mại dâm 06 tháng cuối 

năm 2019 

Lạng Sơn, ngày  15  tháng 8 năm 2019 

                            
Kính gửi:  

                                         - Các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh; 
                    - UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 6398/VPCP-KGVX ngày 18/7/2019 của Văn 
phòng Chính phủ về đánh giá công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm 
vụ 06 tháng cuối năm 2019; trong 06 tháng đầu năm 2019 lĩnh vực phòng chống 
HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh đã đạt được những kết 
quả tích cực, để bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực 
phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã đề ra năm 
2019, UBND tỉnh yêu cầu trong 06 tháng cuối năm các sở, ban, ngành, đoàn thể 
trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật 

- Các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh; UBND các huyện, 
thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác 
phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng 
của tỉnh: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng thời lượng, đa 
dạng hóa các hình thức tuyên truyền, xây dựng các chương trình, phóng sự, tin 
bài về phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa 
bàn tỉnh; ưu tiên kinh phí tổ chức các hoạt động truyền thông có hiệu quả, chú 
trọng tuyên truyền về tác hại của các chất gây nghiện, chất hướng thần mới và 
chú trọng giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy trong học sinh, sinh viên. 

- Công an tỉnh tăng cường triển khai các biện pháp kiểm duyệt, điều tra, 
phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ 
chức sử dụng trái phép chất ma túy, các chất gây nghiện, chất gây ảo giác. Tổ 
chức tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp lái xe 
dương tính với các chất ma túy khi tham gia giao thông. 

2. Tăng cường triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống ma 
túy 

- Các sở, ngành: Công an, Công thương, Y tế chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ 
các loại tiền chất, thuốc gây nghiện cả trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh 
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doanh, kịp thời ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy trên địa 
bàn. 

- Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, nắm chắc 
tình hình, bố trí lực lượng tại các địa bàn trọng điểm, khu vực cửa khẩu, biên 
giới; phối hợp với cơ quan chức năng của Trung Quốc triển khai các đợt cao 
điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường 
dây ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia; các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp 
trái phép, các tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

3. Công tác cai nghiện ma túy 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, 
thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan, UBND các xã, phường, thị 
trấn đẩy mạnh công tác rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý, áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 
với những đối tượng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác 
thông tin tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma 
túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, cai nghiện ma túy tại gia đình và 
cộng đồng. 

Tranh thủ sự quan tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để sớm 
bố trí kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đưa vào 
khai thác, sử dụng đúng quy mô đầu tư, đáp ứng yêu cầu về công tác cai nghiện 
ma túy đến năm 2020. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tiếp nhận, cai nghiện ma 
túy bắt buộc cho 150 người trong năm 2019. Thực hiện tốt công tác cai nghiện 
ma túy tự nguyện và triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế Methadone tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. 

Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tăng cường phối hợp với các lực 
lượng chức năng trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh 
trật tự; tổ chức tiếp nhận, phân loại các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp để 
quản lý có hiệu quả, không để tình trạng học viên bỏ trốn xảy ra. 

- Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế tiếp nhận, điều trị cho người sử dụng 
ma túy tổng hợp có dấu hiệu loạn thần; phối hợp với Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tổ chức điều trị cho người nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma 
túy tỉnh. 

4. Công tác phòng chống HIV/AIDS 

Sở Y tế tiếp tục kiện toàn, củng cố và mở rộng mạng lưới điều trị ARV 
cho bệnh nhân HIV/AIDS thông qua quỹ bảo hiểm y tế, bảo đảm 85% người 
nhiễm HIV diện quản lý được điều trị ARV, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS 
trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%; kịp thời hướng dẫn các cơ sở y tế phối hợp 
với các cơ quan liên quan ngăn chặn tình trạng bỏ liều, dùng đồng thời nhiều 
loại ma túy khác khi đang điều trị bằng Methadone, phấn đấu hoàn thành chỉ 
tiêu cai nghiện bằng Methadone cho 1.500 người trong năm 2019. 
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5. UBND các huyện, thành phố  

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường kiểm tra các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, buôn bán các loại chất hướng thần, tiền chất và xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm; không để các đối tượng lợi dụng các sự kiện, lễ hội, hội chợ, 
điểm vui chơi công cộng, các quán bar, karaoke, nhà hàng, khách sạn để tổ chức 
sử dụng, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, chất hướng thần trên 
địa bàn. 

Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí; đầu tư nguồn lực cho công 
tác cai nghiện ma túy; cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; bảo đảm an ninh trật tự, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên 
địa bàn. Phấn đấu tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 300 
người nghiện trên địa bàn toàn tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị, các sở, ban ngành thuộc tỉnh, 
UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX(NCD). 
 
 

 
 
 
 
 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH       

 
 
 
 
 
 

 

   
 Dương Xuân Huyên 
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