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BÁO CÁO 

Sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 

và phương hướng công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

 

Kính gửi: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an. 

Thực hiện Công văn số 1347/BCA-C04 ngày 16/4/2020 của Bộ Công an 

về việc sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng chống ma túy 6 tháng đầu năm 

và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020, 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) báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MA TÚY 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 

nên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm 

nhưng vẫn phức tạp. Các đối tượng người Lạng Sơn tiếp tục móc nối, câu kết với 

các đối tượng ở điểm nóng về ma túy tại địa bàn các tỉnh Tây Bắc, Miền Trung, 

Tây Nguyên và các đối tượng bên Trung Quốc hình thành các đường dây ma túy 

khép kín, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Ma túy (chủ yếu là heroine, ma túy 

tổng hợp (MTTH) được mua bán, vận chuyển từ Lào, Campuchia về Việt Nam, 

qua địa bàn Lạng Sơn rồi tiếp tục vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ. Phương 

thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, khó phát 

hiện và đấu tranh. Các đối tượng thường dùng lợi ích vật chất để dụ dỗ, lôi kéo 

những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp, cư dân biên 

giới để vận chuyển thuê ma túy. Khi bị phát hiện, bắt giữ đường dây bại lộ, các 

đối tượng đồng phạm thường bỏ trốn sang Trung Quốc và các nước khác gây rất 

nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, truy bắt đối 

tượng. 

Tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tình hình mua bán tàng trữ, sử dụng trái 

phép ma tuý nhỏ, lẻ còn diễn ra chủ yếu ở các địa bàn như: Thành phố Lạng 

Sơn, các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc Sơn và các khu vực cửa khẩu 

biên giới thuộc huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình…  tình 

trạng sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là MTTH tại các 

điểm vui chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự 

(ANTT) có thời điểm còn diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh hiện có 3.112 người 

nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 129 người so với cùng kỳ 2019), trong 

thực tế số người sử dụng ma túy còn nhiều hơn số người nghiện có hồ sơ quản 
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lý, đây là số đối tượng có nguy cơ cao gây ra các vụ việc phức tạp về trật tự xã 

hội.  

Tình trạng trồng cây chứa chất ma tuý diễn ra nhỏ, lẻ ở một số địa bàn, 

vùng núi cao, rừng sâu, nơi hẻo lánh chủ yếu là cây thuốc phiện, với mục đích sử 

dụng cây con làm thực phẩm, chưa phát hiện việc trồng cây thuốc phiện để 

lấy nhựa sử dụng hoặc điều chế chất ma túy. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm 

2.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

- Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy năm 

2020, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 

17/02/2020, 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 thường xuyên 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 nội dung chỉ đạo đã nêu tại các Kế hoạch của UBND tỉnh phù 

hợp với tình hình thực tế1.  

Quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tham mưu UBND 

tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Chương trình hành động của thực hiện 

Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch của UBND tỉnh 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW theo Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 

21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành kế hoạch tổng kết Chương trình 

phòng, chống ma túy giai đoạn 2017 - 2020; chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung nhằm 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 nghiệp vụ quản lý địa bàn, tuyến trọng điểm, chủ động đánh giá, dự báo, 

tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tăng 

cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi mua bán, vận chuyển 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. Kịp 

thời động viên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc 

trong đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

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

                                           
1 Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/10/2011 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 

147/KH-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình phòng, chống 

ma túy trên địa bàn từ nay cho đến năm 2020... 
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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 cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, học sinh và các tầng lớp Nhân dân; tích cực đổi mới nội dung, 

hình thức và biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Trong 

đó, đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy; trách nhiệm 

của các tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác và tham gia đấu 

tranh tội phạm ma túy và quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập 

cộng đồng. Kết quả đã tổ chức được 7.170 buổi với 529.396 lượt người tham 

gia; xây dựng, đăng tải 1.244 tin, bài, phóng sự; cấp phát 20.501 cuốn tài liệu… 

(Có thống kê kết quả công tác tuyên truyền của các đơn vị kèm theo). 

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

Các lực lượng chức năng của tỉnh tập trung lực lượng, đẩy mạnh thực 

hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, trong đó tập trung 

rà soát, đấu tranh, bóc gỡ các đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, đặc 

biệt đã triệt phá một số đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp với số 

lượng lớn; triệt xóa các điểm mua bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Kết quả đã phát hiện, bắt giữ 135 vụ 220 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy 

(giảm 17 vụ so với cùng kỳ năm 2019), tang vật thu giữ: 11,071 kg (trên 32 

bánh) heroine; 53.782 viên và 452,487 kg MTTH; 45,982 gam ketamine; 15,38 

gam cần sa; 173,7 triệu đồng, 03 xe ô tô, 08 xe mô tô, 22 điện thoại di động 

(ĐTDĐ), 03 khẩu súng và nhiều đồ vật, tài sản khác có liên quan2. Kết quả cụ 

thể:  

                                           
2 Điển hình:  

- Vụ thứ nhất:  Ngày 17/12/2019, tại Km 4 + 500 thuộc địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì bắt quả tang đối tượng Trần Như Lực, sinh năm 1966, 

HKTT: Đội 5, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma 

túy, thu giữ: 46.000 viên ma túy tổng hợp (có trọng lượng 4.607,630 gam).  

- Vụ thứ 2: Ngày 26/02/2020, tại xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh 

Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vi nghiệp vụ Bộ Công an phá chuyên án 294M, bắt quả tang 

đối tượng Nguyễn Thị Tình (sinh năm 1994, nơi cư trú: xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú thọ) về 

hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ: 5.935,890 gam MTTH dạng đá 

(Methamphetamine); 1.990 viên MTTH; 0,254 gam ketamine và nhiều vật chứng khác. Mở rộng điều 

tra chuyên án, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối 

với 04 đối tượng gồm: Trịnh Minh Tuấn (sinh năm 1992, trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên) và Triệu Văn Tiến (sinh năm 1995, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), Triệu 

Văn Linh (sinh năm 1994, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), Trịnh Thị Nghĩa (sinh 

năm 1985, HKTT: xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; hiện tại trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn), thu giữ: 1,599 gam heroine; 1.922 viên và 18,055 gam ma túy tổng hợp và 

nhiều đồ vật, tài sản, vật chứng có liên quan. 

- Vụ thứ 3: Ngày 13/3/2020 tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, BCH Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô BKS 12A 022.97 do Lộc Văn Cát, sinh năm 1988, trú tại xã Cao 

Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn điều khiển, trên xe chở 246 kg ma túy tổng hợp, Qua đấu tranh khai 

thác Lộc Văn Cát đã tiến hành bắt giữ thêm 03 đối tượng gồm: Vy Văn Hẻn (sinh năm 1990, trú tại xã 

Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn); Hoàng Văn Chinh (sinh năm 1994) và La Vỹ Dũng (sinh năm 

1989) cùng trú tại xã Trại An, huyện Ninh Minh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ngày 

19/3/2020, Công an tỉnh xác lập và phá Chuyên án truy xét bí số 206M, bắt giữ 03 đối tượng gồm: Phạm 

Văn An (sinh năm 1989, trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Phạm Văn Đạo (sinh năm 

1985, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội); Trần Mạnh Dũng (sinh năm 1979, trú 
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 - Lực lượng Công an: Phát hiện bắt giữ: 122 vụ 212 đối tượng vi phạm 

pháp luật về ma túy, tang vật thu giữ: 6,957 kg (trên 20 bánh) heroine; 53.782 

viên và 206,487 kg MTTT; 45,982 gam ketamine; 15,38 gam cần sa; 173,7 triệu 

đồng, 03 xe ô tô; 06 xe mô tô; 19 ĐTDĐ; 03 khẩu súng và nhiều đồ vật, tài sản 

khác có liên quan. Đấu tranh triệt xóa 16 đường dây, bắt 38 đối tượng mua bán, 

vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia; bắt 06 vụ 33 đối tượng là 

thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp tại một số nhà hàng, nhả nghỉ, 

quán bar, karaoke, internet trên địa bàn. 

 - Lực lượng Bộ đội Biên phòng: Phát hiện bắt giữ: 13 vụ 18 đối tượng 

phạm tội về ma tuý, thu giữ: 4,114 kg heroine; 246 kg MTTH; 02 mô tô, 03 

ĐTDĐ và một số tang vật liên quan. 

Cơ quan điều các cấp đã khởi tố, điều tra mới 129 vụ 187 bị can; Viện 

kiểm sát nhân dân truy tố 121 vụ 172 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử 

119 vụ, 199 bị cáo phạm tội về ma túy. Lực lượng Công an đã phối hợp với 

Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân xác định án điểm, tập trung điều tra, 

truy tố, xét xử lưu động 05 vụ phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe 

tội phạm. Các vụ án đã khởi tố điều tra, truy tố và xét xử đều thực hiện đúng quy 

định của pháp luật, không xảy ra oan, sai, vi phạm pháp luật. 

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

công tác quản lý và kiểm soát tiền chất 

Chỉ đạo Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ công tác liên ngành 52 

ban hành Kế hoạch phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma 

túy trên địa bàn tỉnh năm 2020, để tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị thành viên trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện 

nghiêm túc Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến 

ma túy.  

Từ đầu năm 2020 đến nay, chưa phát hiện vụ việc vi phạm về quản lý, 

làm thất thoát tiền chất hoặc buôn bán trái phép các loại thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên tình hình hoạt động 

nhập khẩu 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) giảm so năm 2019. Thực tế hiện nay việc 

quản lý quá trình sử dụng các loại thuốc gây nghiện, tiền chất ma túy còn gặp 

nhiều khó khăn, việc kiểm soát tiền chất sau thủ tục thông quan chưa được chặt 

chẽ, còn có sơ hở trong công tác quản lý nhà nước3. 

                                                                                                                                   
tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) thu giữ tại chỗ ở và nhà xưởng ở xã 

Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 200 kg ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên 

quan. 

 
3 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 04 đơn vị, công ty nhập khẩu hóa chất công nghiệp là tiền chất qua cửa 

khẩu Hữu Nghị; số lượng hóa chất công nghiệp là tiền chất nhập khẩu: 3000 kg, 1200 lít và 1000 chai.  
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Thực hiện tốt công tác nhập, xuất, bảo quản thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 

10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần 

là tiền chất được nhập kho, xuất kho, cấp phát quản lý nghiêm ngặt, theo đúng 

quy định4.  

2.5. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thường xuyên tăng cường 

công tác nắm tình hình rà soát, thống kê người nghiện ma tuý, các cấp, ngành 

phối hợp rà soát, củng cố hồ sơ xác định người nghiện và phân loại, áp dụng các 

biện pháp cai nghiện phù hợp. Toàn tỉnh hiện có 3.112 người nghiện ma túy có 

hồ sơ quản lý (tăng 129 người so với cùng kỳ 2019), gồm 229 người trong Trại 

tạm giam, nhà tạm giữ, 258 người trong cơ sở cai nghiện, 2.625 người sinh sống 

tại cộng đồng. Các lực lượng chức năng đã lập hồ sơ đưa 66 trường hợp vào Cơ 

sở cai nghiện ma túy của tỉnh, giáo dục cảm hoá giúp đỡ 96 người sau cai nghiện 

tái hoà nhập cộng đồng; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình điều trị 

nghiện các chất ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho 

1.565 bệnh nhân. 

2.6. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn trồng cây có chứa chất ma túy 

Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố, 

lực lượng chức năng tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý quyết liệt tình trạng 

trồng trái phép cây có chứa chất ma túy, thường xuyên kiểm tra, theo dõi kết quả 

thực hiện, đánh giá đúng thực trạng, tình hình, đề ra giải pháp phòng ngừa, ngăn 

chặn việc trồng cây có chứa chất ma túy đảm bảo hiệu quả. Phối hợp các cơ 

quan, ban ngành của tỉnh và chỉ đạo Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền rà soát, phát hiện các địa bàn, hộ dân trồng cây chứa chất 

ma túy gắn trách nhiệm của từng cán bộ chiến sỹ Công an quản lý địa bàn để kịp 

thời xử lý theo quy định. Từ đầu năm 2020 đến nay đã phát hiện xử lý 16 vụ, 

trồng trái phép 10.791 cây thuốc phiện trên diện tích 2.153 m2, tại 9/11 huyện, 

thành phố (giảm 36 vụ so với cùng kỳ). Đã phối hợp với chính quyền địa phương 

tổ chức phá nhổ, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. 

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

Trên cơ sở rà soát, đánh giá, phân tích xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy 

để tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống ma 

túy. Đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 

tuyên truyền được 176 buổi với trên 35.000 lượt người tham gia; 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 ma túy 

đi cai nghiện bắt buộc hoặc cai nghiện tại cộng đồng, thường xuyên gọi hỏi, răn 

                                           
             4 Toàn tỉnh có 01 cơ sở bán buôn thuốc hướng thần, 03 quầy bán lẻ thuốc thành phẩm hướng thần, 228 

cơ sở y tế sử dụng thuốc hướng thần; 01 Công ty bán buôn thuốc gây nghiện, 01 cơ sở bán lẻ thuốc gây nghiện 

phục vụ kê đơn của bệnh nhân ngoại trú Bệnh viên đa khoa tỉnh, 72 cơ sở y tế sử dụng thuốc gây nghiện. 
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đe các đối tượng có biểu hiện nghiện ma túy. Thực hiện tiêu chí số 19 về “xã đạt 

chuẩn an toàn về an ninh trật tự và đảm bảo bình yên” về xây dựng nông thôn 

mới. Toàn tỉnh có 153/200 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy. 

(Có thống kê cụ thể kèm theo). 

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

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức 

năng, nhất là lực lượng Công an tăng cường phối hợp với Công an Khu tự trị dân 

tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc để trao đổi thông tin về các đối tượng trong 

đường dây chuyên án lớn về ma túy mà hai bên đang phối hợp điều tra; thường 

xuyên trao đổi thông tin về các đối tượng người Việt Nam phạm tội về ma tuý, 

các đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở hai bên biên giới… Trong 6 tháng đầu năm 

2020, hai bên đã trao đổi 48 công văn (Lạng Sơn 25 công văn, Trung Quốc 23 

công văn); thực hiện hơn 75 cuộc điện đàm qua đường dây nóng đề nghị xác 

minh, trao đổi thông tin, tài liệu về các đối tượng trong các chuyên án chung hai 

bên đang điều tra; xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh chung với nhóm đối 

tượng nghi vấn hoạt động trong các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia; 

xác minh bắt giữ các đối tượng có lệnh truy nã về ma túy lẩn trốn ở hai biên 

giới. Ngoài ra, Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm 

về ma túy trao tặng 02 lần với tổng số 6.500 chiếc khẩu trang y tế cho Tổng đội 

phòng chống ma túy, Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung 

Quốc nhằm chia sẻ, hỗ trợ phía bạn ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. 

3. Đánh giá chung 

a) 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 

của các lực lượng 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, nhất là lực lượng Công an, Biên phòng triển 

khai quyết liệt các biện pháp công tác, triệt xóa được nhiều đường dây mua bán, 

vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, trong đó có nhiều 

đường dây vận chuyển heroin, MTTH với số lượng lớn; lực lượng Công an đã 

chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa hàng trăm điểm ma túy nhỏ lẻ, không để 

hình thành các tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn. 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 túy đã góp phần duy 

trì ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Với những thành tích đạt được, đã có 23 lượt tập thể được UBND tỉnh 

thưởng nóng với số tiền 230 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, 
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bắt giữ tội phạm ma tuý (Công an tỉnh: 20 lượt tập thể, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh: 02 tập thể, Viện Kiểm sát: 01 tập thể). 

b) Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

- 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 lợi dụng việc cơ động nhanh để vận chuyển ma túy (heroin, MTTH) sang 

Trung Quốc, lực lượng chức năng khó kiểm soát, phát hiện; các đường dây vận 

chuyển ma túy lớn, 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 kín và liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động và đối phó 

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. Công tác 

tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý trồng trái phép cây có chứa chất ma túy tuy được 

triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực, tuy nhiên một số địa bàn cấp xã việc 

thực hiện chưa thực sự quyết liệt, công tác quản lý địa bàn còn sơ hở, thiếu sót 

nên tình trạng trồng trái phép cây chứa chất ma túy còn diễn ra nhỏ lẻ chưa 

được phát hiện ngăn chặn triệt để. 

- Các trang bị, phương tiện kỹ thuật của lực lượng phòng chống tội phạm 

về ma tuý còn thiếu, lạc hậu, chưa đáp ứng được thực tiễn công tác đấu tranh. 

Nguồn kinh phí hỗ trợ, triển khai thực hiện các hoạt động nghiệp vụ còn nhiều 

hạn chế nên ảnh hưởng đến hiệu quả công tác, nhất là đấu tranh với các đường dây 

tội phạm ma túy xuyên quốc gia thời gian kéo dài, huy động nhiều lực lượng phối 

hợp. 

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG 

TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng phạm tội sẽ triệt để lợi dụng các 

điều kiện về vị trí địa lý, giao thông thuận tiện, đường biên giới dài, địa hình 

hiểm trở khó kiểm soát để thực hiện buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma 

túy. Phương thức, thủ đoạn cất giấu, vận chuyển ma túy sẽ luôn thay đổi và ngày 

càng tinh vi hơn. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu sẽ không lộ diện mà tiếp tục 

dụ dỗ, lôi kéo những người trình độ dân trí thấp, thiếu hiểu biết, tham lợi nhuận, 

cư dân biên giới thông thạo địa bàn, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn… để vận 

chuyển thuê ma túy. Tình hình mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma 

tuý nhỏ, lẻ còn tiếp tục diễn ra tập trung ở các địa bàn trọng điểm; tình trạng 

sử dụng, tổ chức sử dụng MTTH tại các điểm vui chơi, giải trí sẽ diễn biến phức 

tạp hơn. Tình trạng trồng cây chứa chất ma tuý còn xảy ra nhỏ, lẻ ở một số địa 

bàn, các hình thức cai nghiện chưa thực sự hiệu quả, công tác quản lý sau cai còn 

nhiều khó khăn, hạn chế. 
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Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy 

trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề ra những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tổ chức triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 

16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma tuý; tổng kết Chương trình phòng chống ma túy giai 

đoạn 2017 - 2020; 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 đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 

17/8/2017 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 28/3/2019 

về việc thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại 

xã, phường, thị trấn” từ nay đến năm 2020... 

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 

Nhân dân về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý. Thực hiện đồng bộ các giải 

pháp xoá bỏ việc trồng cây chứa chất ma tuý. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 

quả việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa 

bàn. 

 3. 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 mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, các điểm, đối tượng 

bán lẻ, kiên quyết không để hình thành tụ điểm phức tạp, gây bức xúc trên địa 

bàn. Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân phối hợp chặt chẽ trong 

công tác điều tra, xử lý các vụ án về ma túy; lựa chọn vụ án ma túy lớn để xét xử 

điểm, xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm, giáo dục pháp luật trong quần 

chúng Nhân dân. 

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về việc rà soát, thống kê 

người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị 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, hạn chế 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 Khu tự trị dân tộc 

Choang 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. Lực lượng Công an phát huy mô hình tổ chức đấu tranh chuyên án chung từ 

khi xác lập chuyên án, cho đến phá án, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, triệt 

xóa toàn bộ đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia. 

6. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện, khắc phục 

những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, không để các đối tượng 

phạm tội lợi dụng hoạt động. Quan tâm đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện 

nghiệp vụ hiện đại cho lực lượng phòng, chống ma túy. Làm tốt công tác thi 
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đua, khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân lập thành tích 

xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý. 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:    
- Như trên;                                                            

- Thường trực Tỉnh uỷ;                    

- Thường trực HĐND tỉnh;     

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;         

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;      

- CQTT BCĐ 138 tỉnh (CA tỉnh: 03b); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, TH-NC(PVD).  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Dương Xuân Huyên 
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