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Thực hiện Công văn số 518/VPCP-KGVX ngày 21/01/2021 của Văn 

phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác 

phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020; Ban Chỉ đaọ phòng, chống tôị 

phaṃ, tê ̣naṇ xa ̃hôị và xây dưṇg phong trào toàn dân bảo vê ̣an ninh Tổ quốc 

tỉnh Laṇg Sơn (goị tắt là Ban Chỉ đaọ 138 tỉnh) báo cáo kết quả thưc̣ hiêṇ công 

tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

như sau: 

A. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

 I. TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS 

Từ trường hợp phát hiện nhiễm HIV đầu tiên, tháng 12/1993, tính đến 

ngày 30/11/2020, lũy tích các trường hợp nhiễm HIV/AIDS trong toàn tỉnh là 

3.058 người, có 2.850 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 2.126 

trường hợp tử vong do AIDS và liên quan. Lũy tích số trẻ em <15 tuổi là 84 

cháu.  

Số người nhiễm HIV/AIDS hiện còn sống là 725 người (nam: 396 người, 

nữ: 329 người); 11/11 huyện, thành phố đều có người nhiễm HIV/AIDS với 

tổng số xã, phường, thị trấn phát hiện có người nhiễm HIV/AIDS là 139/200 xã, 

phường, chiếm 69,5% tổng số xã, phường trong toàn tỉnh. Riêng năm 2020 phát 

hiện 10 trường hợp nhiễm HIV.  

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch triển khai “Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con” năm 2020; Kế hoạch tháng hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2020. 
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 Sở Y tế đã ban hành: đề án hỗ trợ kỹ thuật tuyến tỉnh theo Quyết định số 

328/QĐ-AIDS ngày 31/12/2019 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Quyết định 

thành lập nhóm hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh; tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Kế hoac̣h số 183/KH-UBND ngày 18/11/2020 về đảm bảo 

tài chính thực hiện Chiến lươc̣ quốc gia chấm dứt dic̣h bêṇh AIDS vào năm 

2030 trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch hành động 

thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030... và 

nhiều văn bản chỉ đaọ về chuyên môn, hướng dẫn thưc̣ hiêṇ các Thông tư, Quyết 

điṇh... của Bộ Y tế mới ban hành về dự phòng, chăm sóc điều tri ̣người nhiêm̃ 

HIV/AIDS, bảo hiểm y tế cho người nhiêm̃, tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế... 

Tổ chức giám sát, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2020, triển 

khai chương trình Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế; điều tri ̣ARV, giám sát và truyền thông thay đổi hành vi tại 11/11 huyện, 

thành phố.  

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 1. Hoạt động giám sát phát hiện 

 Duy trì phòng xét nghiệm khẳng điṇh HIV dương tính theo quy định của 

Bộ Y tế taị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.  

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, các bệnh viện tuyến tỉnh (Bêṇh viêṇ 

Đa khoa, Bệnh viêṇ Phổi) đều triển khai phòng xét nghiệm sàng lọc HIV theo 

Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện 

thực hiện xét nghiệm HIV. Tổng số mẫu xét nghiệm HIV năm 2020 trong toàn 

tỉnh là: 34.996 mẫu, trong đó phát hiêṇ 47 mẫu HIV (+); tổng số mẫu xét 

nghiệm dương tính quản lý được là 36 mẫu. 

2. Công tác khám, phát hiện, quản lý điều trị người nhiễm HIV/AIDS 

- Hoaṭ đôṇg tư vấn xét nghiêṃ HIV được thực hiện duy trì tại khoa và 

phối hợp với các khoa Xét nghiệm, khoa Methadone, tư vấn xét nghiệm tại cộng 

đồng, kết quả trong năm 2020 có 704 người được xét nghiệm tại Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh (bệnh nhân Methadone: 143; khách hàng tự đến: 164, 

cộng đồng: 394), trong đó số người có kết quả xét nghiệm dương tính là 10 

người. 

- Tất cả các xã, phường, thị trấn có người nhiễm của 11 huyện, thành phố 

đều có sổ theo dõi quản lý danh sách người nhiễm HIV/AIDS; sổ quản lý, chăm 

sóc và tư vấn người nhiễm HIV/AIDS cá nhân (sổ QCT).   

 - Số người nhiễm mới phát hiện trong năm được tư vấn, chăm sóc và tiếp 

cận điều trị ARV: 35/36 người đạt 97,22%. 

 - Tổng số bệnh nhân quản lý được tư vấn, chăm sóc tại nhà và cộng đồng 

trong tháng: 865/932 người đạt 92,81%. 
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- Lũy tích số bệnh nhân điều trị bằng thuốc ARV là 1.258 người, trong đó 

có 57 trẻ em dưới 15 tuổi, 1.201 bệnh nhân người lớn. 

- Tổng số bệnh nhân tử vong, bỏ trị, ngừng và dừng thuốc, mất dấu, 

chuyển đi cơ sở điều trị khác: 542 trường hợp. 

- Tổng số bệnh nhân hiện đang quản lý điều trị ARV tại thời điểm báo cáo 

là 738 bệnh nhân (715 bệnh nhân điều trị tại tỉnh; 23 bệnh nhân đang điều trị ở 

ngoại tỉnh), trong đó: 718 bệnh nhân người lớn; 20 trẻ em <15 tuổi. 

 - Tổ chức giám sát hỗ trợ công tác phòng, chống HIV/AIDS tuyến 

huyện/thành phố, Bêṇh viêṇ Đa khoa tỉnh, Cơ sở cai nghiện 6 tháng đầu năm 

2020 và 6 tháng cuối năm, có báo cáo kết quả sau các đợt giám sát. 

 3. Điều trị thuốc kháng vi rút HIV (ARV) 

3.1. Điều trị đặc hiệu thuốc kháng ARV 

Tổng số bệnh nhân đang nhận thuốc tại phòng khám nôị trú: 715 (9 bêṇh 

nhân trong trại giam). 

- Tổng số bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT): 703 (03 bệnh nhân 

chưa có thẻ), đạt 99,57% (703/706). 

- Tổng số bệnh nhân có thẻ BHYT nhận dịch vụ qua BHYT: 100%. 

 - Tổng số bệnh nhân nhận thuốc ARV nguồn BHYT: 693. 

 - Tổng số bệnh nhân nhận thuốc nguồn viện trợ và ngân sách nhà nước: 

22 (Phác đồ lẻ: 6; Phác đồ trẻ em: 4; chưa có thẻ BHYT: 3; bệnh nhân trại 

giam, trại cai nghiện: 9). 

3.2. Xét nghiệm theo dõi quá trình điều trị: tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV 

có tải lượng HIV thấp dưới ngưỡng ức chế 258/269 mẫu, đạt 95,9% và thất bại 

11/269 mẫu, chiếm 4,1%. 

3.3. Điều trị nhiễm trùng cơ hội: điều trị dự phòng Cotrimoxazol cho 

bệnh nhân mới đăng ký chăm sóc và điều trị ARV tại phòng khám nôị trú là 

42/42 bệnh nhân (đạt 100%). 

3.4. Điều trị phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: tỷ lệ phu ̣nữ mang 

thai nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV và con của họ được dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV 7/7, đạt 100% . 

3.5. Hoạt động phối hợp chương trình Lao/HIV: số bệnh nhân Lao được 

tư vấn và làm xét nghiệm HIV: 772, kết quả dương tính: 07; bệnh nhân đang 

điều trị ARV đồng nhiễm Lao được điều trị lao: 03. 

4. Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế  

Tính đến ngày 31/7/2020, toàn tỉnh triển khai đươc̣ 10 cơ sở điều trị 

Methadone và 09 cơ sở cấp phát thuốc, gồm thành phố Lạng Sơn 01; huyện Cao 

Lộc 02; huyện Lộc Bình 01; huyện Văn Lãng 02; huyện Bình Gia 01; huyêṇ Bắc 

Sơn 02; cơ bản đến nay các huyêṇ/thành phố trong toàn tỉnh đều có cơ sở điều 
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tri ̣hoăc̣ cơ sở cấp phát thuốc điều tri ̣ thay thế. Tổng số bệnh nhân nghiện các 

chất dạng thuốc phiện đang được quản lý và điều trị là: 1.609 bệnh nhân, so với 

chỉ tiêu Chính phủ giao đaṭ 201% (1.609/800) và so chỉ tiêu tỉnh giao đaṭ 

107,2% (1.609/1.500). Chương trình đa ̃đem laị hiêụ quả về kinh tế góp phần 

xóa đói giảm nghèo; giảm tỷ lê ̣ lây truyền HIV và các bêṇh lây truyền qua 

đường máu trong nhóm nghiêṇ chích ma túy. 

5. Hoạt động can thiệp giảm tác hại 

Tiếp tục duy trì các hoạt động can thiêp̣ giảm tác haị dư ̣phòng lây nhiêm̃ 

HIV/AIDS tại cộng đồng. Các hình thức can thiệp thông qua nhóm tuyên truyền 

viên đồng đẳng (23 người) truyền thông và phát trực tiếp, thu gom, can thiệp tại 

các điểm cấp phát cố định. 

- Số người nghiêṇ chích ma túy tiếp cận với chương trình bơm kim tiêm 

sạch 930 người; bao cao su 1.095 người; nhận dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV 

43 người. 

 - Số người vợ/chồng/bạn tình của người nhiễm HIV được tiếp cận với 

bơm kim tiêm: 1.599 người; bao cao su 1.594 người; nhận dịch vụ tư vấn xét 

nghiệm HIV 4 người. 

 - Số người nghiêṇ chích ma túy tham gia điều trị nghiêṇ các chất daṇg 

thuốc phiêṇ bằng thuốc thay thế Methadone: 1.619 người, đạt 107,9% (chỉ tiêu 

giao 1500 người). 

6. Nhận xét, đánh giá 

6.1. Thuận lợi 

- Chương trình phòng, chống HIV/AIDS có đầy đủ hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương 

làm căn cứ chỉ đạo triển khai và tổ chức thưc̣ hiêṇ. 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Cục phòng, chống AIDS - Bộ Y tế, sự 

quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở Y tế; sự ủng hộ vào cuộc của 

UBND các huyện, thành phố, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể liên quan. 

- Kinh phí của tỉnh hỗ trơ ̣các hoạt đôṇg phòng, chống HIV/AIDS theo Kế 

hoac̣h số 75/KH-UBND ngày 17/7/2015 của tỉnh Laṇg Sơn về đảm bảo tài chính 

cho các hoaṭ đôṇg phòng, chống HIV/AIDS giai đoaṇ 2015 - 2020 đươc̣ cấp đầy 

đủ, kip̣ thời hàng năm. 

6.2. Khó khăn   

- Một số cán bộ chuyên trách HIV/AIDS tuyến huyện, xã có thay đổi nhân 

sự, kiến thức cơ bản thiếu, năng lực tổ chức các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS còn yếu. 

- Theo dõi quá trình điều trị ARV: số bệnh nhân được chỉ định làm xét 

nghiệm tải lượng vi rút theo dõi thất bại điều trị theo quy định của Bộ Y tế còn 

thấp, nguyên nhân tại tỉnh chưa có đơn vị cung cấp dịch vụ nên Phòng khám 
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phải gửi mẫu đến đơn vị có đủ điều kiện thanh toán BHYT. Việc ký hợp đồng 

và thanh toán rất khó khăn như phòng khám số lượng mẫu ít không nhận, số 

lượng mẫu nhiều phải đấu thầu.  

- Số bệnh nhân biết tình trạng nhiễm HIV chưa tham gia điều trị không 

đạt mục tiêu, nguyên nhân người nhiễm đi làm ăn xa, cuộc sống không ổn định 

khó tiếp cận và tuân thủ điều trị. 

- Hoạt động can thiệp giảm hại: không huy động được nguồn kinh phí, số 

lượng nhân viên tiếp cận cộng đồng ít, độ bao phủ còn thấp. 

B. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN MA TÚY 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình tội phạm 

và tệ nạn ma túy trên địa bàn có chiều hướng giảm nhưng vẫn diễn biến phức 

tạp. Các đối tượng người Lạng Sơn tiếp tục móc nối, câu kết với các đối tượng ở 

địa bàn các tỉnh Tây Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và các đối tượng phía 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 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. Đáng chú ý đã phát hiện 

triệt phá 01 đường dây mua bán, vận chuyển gần 0,5 tấn ma túy tổng hợp và 01 

vụ vận chuyển trái phép hóa chất là tiền chất sản xuất ma túy, thu giữ 7,5 tấn 

chất Axetic Anhydrit (08 kg chất Axetic Anhydrit sản xuất được 01kg heroin). 

Tại 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 ma túy tổng hơp̣ tại các điểm vui chơi, giải 

trí, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự có thời điểm còn diễn 

biến phức tạp. Toàn tỉnh hiện có 3.190 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý 

(tăng 78 người so với năm 2019), trong thực tế số người sử dụng ma túy còn 

nhiều hơn số người nghiện có hồ sơ quản 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 (chủ yếu là cây thuốc phiện) diễn 

ra nhỏ, lẻ ở một số địa bàn, vùng núi cao, rừng sâu, nơi hẻo lánh 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. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

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 tế.  

Quá trình tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã tham mưu ban hành Chương 

trình hành động số 158-CTr/TU ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh về triển 

khai 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. Xây dựng 

kế hoạch và tổ chức tổng kết Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2017 

- 20201; 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 các 

tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy, 

góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. 

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

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 hơn 14.000 buổi với hơn 900.000 lượt 

                   
1Ngày 22/6/2020 Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm kiểm tra tình 

hình, kết quả công tác triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ tại 

tỉnh Lạng Sơn, Đoàn đã đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Lạng Sơn và đề nghị những nhiệm vụ trọng tâm 

cần thực hiện thời gian tới. 
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người tham gia; xây dựng, đăng tải hơn 2.000 tin, bài, phóng sự; cấp phát hơn 

30.000 cuốn tài liệu… 

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 triển 

khai 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 284 vụ 472 đối tượng (giảm 59 vụ so với cùng kỳ 

năm 2019), tang vật thu giữ: 14,43 kg (trên 43 bánh) heroine; 58.400 viên và 

452,96 kg ma túy tổng hơp̣; 1,067 kg ketamine; 22,39 gam cần sa; 4,445 gam 

thuốc phiện; 360,565 triệu đồng, 05 xe ô tô, 15 xe mô tô, 64 điêṇ thoaị di đôṇg, 

04 khẩu súng, 45 viên đạn và nhiều đồ vật, tài sản khác có liên quan, cụ thể:  

 - Lực lượng Công an: phát hiện bắt giữ: 264 vụ 447 đối tượng, thu giữ: 

10,31 kg (trên 31 bánh) heroine; 58.400 viên và 206,96 kg ma túy tổng hơp̣; 

1,067 kg ketamine; 22,39 gam cần sa; 4,445 gam thuốc phiện; 360,565 triệu 

đồng, 05 xe ô tô, 13 xe mô tô, 60 ĐTDĐ, 01 khẩu súng, 45 viên đạn 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, nhà nghỉ, quán bar, karaoke, internet trên địa bàn. 

- Lực lượng Bộ đội Biên phòng: phát hiện, bắt giữ: 20 vụ 25 đối tượng, 

thu giữ: 4,12 kg (trên 12 bánh) heroine; 246 kg ma túy tổng hơp̣; 01 khẩu súng; 

02 xe mô tô; 04 điêṇ thoaị di đôṇg. 

Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố, điều tra mới 254 vụ 401 bị can; Viện 

kiểm sát nhân dân truy tố 260 vụ 394 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử 

277 vụ, 430 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 17 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. 

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, 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.  

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình hoạt động nhập khẩu 

hóa chất công nghiệp 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 
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khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng), cửa khẩu quốc tế đường sắt (ga Đồng 

Đăng)) giảm so với 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 nước2. 

Kết quả: ngày 12/11/2020, Công an tỉnh phối hợp với Cục Hải quan tỉnh 

và Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đấu tranh, phá 

thành công chuyên án 1120T (Công an Trung Quốc đặt bí số “2019-233”), thu 

giữ: 7,5 tấn dung dịch hóa chất Anhydrit acetic để phục vụ việc sản xuất ra 

Heroine (có thể sản xuất ra khoảng 01 tấn heroine) và 01 máy định vị vệ tinh 

GPS. Đang tiếp tục đấu tranh mở rộng. 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động 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 định3. 

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 3.190 người nghiện ma túy có 

hồ sơ quản lý (tăng 78 người so với năm 2019), gồm 140 người trong Trại tạm 

giam, Nhà tạm giữ, 257 người trong cơ sở cai nghiện, 2.793 người sinh sống tại 

cộng đồng. Các lực lượng chức năng đã lập hồ sơ đưa 171 trường hợp vào Cơ sở 

cai nghiện ma túy của tỉnh (trong đó bắt buộc: 118; tự nguyện: 37; không có nơi 

cư trú: 16). Giáo dục cảm hoá giúp đỡ 170 người nghiện sau cai tái hoà nhập 

cộng đồng (trong đó bắt buộc: 135; tự nguyện: 34; không có nơi cư trú: 01); 

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. 

6. 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 năm 

2020, hai bên đã trao đổi 120 công văn (Lạng Sơn: 67 công văn; Quảng Tây: 53 

                   
2 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: 6.000 kg, 2.400 lít và 2.000 chai.  

3 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 viện Đa khoa tỉnh, 72 cơ sở y tế sử dụng thuốc gây nghiện. 
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công văn), điện đàm hơn 200 cuộc 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. Điển 

hình: Hai bên đã phối hợp phá chuyên án 1120T (Công an Trung Quốc đặt bí số 

“2019-233”), thu giữ 7,5 tấn dung dịch hóa chất Anhydrit Acetic để phục vụ 

việc sản xuất ra heroine. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả 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 cao 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 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, đặc biệt là các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy 

tổng hơp̣, tiền chất ma túy để sản xuất heroin 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 hợp tác 

quốc tế tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả. 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 

khen thưởng đột xuất với số tiền 230 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong 

đấu tranh, 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). 

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

- Do tuyến biên giới 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, ma túy tổng 

hơp̣) 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 

gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra của các lực lượng chức năng.  
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- 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 đã 

được triển khai, đạt kết quả tích cực, song ở 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, kịp thời. 

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

về ma tuý còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác. 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 đòi hỏi thời gian dài, huy động nhiều lực lượng phối hợp. 

C. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

Trong năm 2020, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh, công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đã được các cấp, các 

ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tăng cường các biện 

pháp phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tình hình trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo, không hình thành tụ điểm phức tạp về tệ 

nạn xã hội. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 các cấp và các sở, ngành 

liên quan đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, tấn công 

trấn áp các loại tội phạm đạt hiệu quả, ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội; 

hoạt động mại dâm tiếp tục được kiềm chế, không để phát sinh phức tạp. UBND 

tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 42/KH-UBND 

ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các ngành 

liên quan trình UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 

10/3/2020 quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn 

mại dâm tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 12/5/2020 về kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ năm 2020; phân bổ kinh phí phòng, chống mại dâm năm 2020 cho các 

sở, ngành và phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, thành 

phố. UBND 11 huyện, thành phố và các sở, ngành, đoàn thể đã xây dựng và 

triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2020 theo chức năng, 

nhiệm vụ, đảm bảo sát với tình hình thực tế và phạm vi quản lý.  

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm trong 

phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và phòng, chống mại dâm nói riêng, ngay 

từ đầu năm 2020 với những nỗ lực của các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn 
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thể đã chủ động tích cực thực hiện các biện pháp tuyên truyền giáo dục bằng 

nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với mọi đối tượng. Tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống mại dâm; phát động 

mạnh mẽ, rộng khắp phong trào vận động toàn dân tham gia tích cực đấu tranh, 

phát hiện, tố giác hoạt động mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân 

cư. Trọng tâm là tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm 

tội; hậu quả và tác hại của tệ nạn mại dâm gây ra cho cá nhân, gia đình và xã 

hội... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động truyền 

thông trực tiếp về phòng, chống mại dâm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ 

sở chưa triển khai được nhiều, hoạt động truyền thông chủ yếu qua gián tiếp. 

Kết quả các cấp, ngành, đoàn thể tỉnh đã đưa tin và đăng tải 1.869 tin bài, phóng 

sự, cấp phát hơn 40.000 bộ tài liệu; hơn 187.500 tờ rơi; treo 1.068 băng zôn về 

phòng, chống các tệ nạn xã hội; 347 ảnh tuyên truyền về phòng, chống các tệ 

nạn xã hội. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch tổ chức tập 

huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, 

bình đẳng giới và đã tổ chức 09 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho 1.677 

lượt cán bộ làm công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội; 05 Hội nghị tập huấn 

về công tác Bình đẳng giới cho 400 cán bộ và tổ chức tuyên tuyền cho 320 

người về công tác bình đẳng giới. 

Chính quyền, tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội cấp huyện và xã cũng 

tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm và các 

tệ nạn xã hội khác: đã đưa tin và đăng tải hơn 830 tin bài, phóng sự, phát thanh... 

về phòng, chống tệ nạn mại dâm qua các phương tiện thông tin; phát hơn 85.000 

tờ rơi có nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống mại dâm; làm mới 

23 pano lớn với nội dung tuyên truyền về phòng, chống mại dâm; tổ chức cho 

gần 190.000 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội. 

2. Công tác quản lý địa bàn, thanh tra, kiểm tra 

Trong năm 2020, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn ổn định, tệ nạn mại 

dâm không hình thành tụ điểm phức tạp, công tác đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn 

mại dâm luôn được duy trì thường xuyên, liên tục. Lực lượng công an đã chủ 

động phối hợp với các cơ quan chức năng các cấp nắm tình hình, rà soát, quản lý 

địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa tệ nạn 

mại dâm. Địa bàn có nguy cơ xảy ra tệ nạn mại dâm là: thành phố Lạng Sơn; thị 

trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc - huyện Cao Lộc; khu vực cửa khẩu Tân 

Thanh, Tân Mỹ - huyện Văn Lãng; cửa khẩu Chi Ma - huyện Lộc Bình; dọc 

tuyến quốc lộ 1A thuộc huyện Chi Lăng, Hữu Lũng. 

Kết quả: đã tổ chức kiểm tra 651 lượt hộ gia đình, 190 cơ sở cho thuê lưu 

trú và các cơ sở khác; qua kiểm tra phát hiện 203 trường hợp vi phạm; cảnh cáo 

nhắc nhở 17 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 

06 trường hợp với số tiền 18.750.000 đồng. 
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Tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn tỉnh hiện có 

607 cơ sở (trong đó: 317 cơ sở lưu trú; 290 cơ sở karaoke, massage, nhà hàng...).  

Trong năm, Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm (178) các cấp đã xây 

dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra được 282 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ có 

điều kiện trên địa bàn quản lý. 

3. Công tác đấu tranh 

Trong năm 2020 lực lượng chức năng tập trung đấu tranh, trấn áp với tệ 

nạn mại dâm, chú trọng lập chuyên án đấu tranh một số đường dây môi giới, dẫn 

dắt bán dâm trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra phòng ngừa 

không để hình thành tụ điểm về tệ nạn mại dâm. Lực lượng công an đã bắt 04 vụ 

21 đối tượng hoạt động mại dâm (giảm 01 đối tượng so với năm 2019); khởi tố 

04 vụ/05 bị can; xử lý hành chính 16 đối tượng mua, bán dâm. 

4. Kinh phí phòng, chống mại dâm 

Tổng kinh phí năm 2020 phân bổ cho chương trình phòng, chống mại dâm 

là 1,6 tỷ đồng, trong đó: 1 tỷ đồng được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương; 

600 triệu đồng được hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nói 

chung, tệ nạn mại dâm nói riêng đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo 

và thực hiện có hiệu quả, việc ngăn chặn, đấu tranh với các đối tượng chủ chứa, 

môi giới, dẫn dắt mại dâm được triển khai đồng bộ, kịp thời; do đó đã làm giảm 

đáng kể các hoạt động mại dâm ở nơi công cộng, không hình thành những địa 

bàn hoạt động mại dân có tính chất nghiêm trọng, nhất là các vùng nông thôn, 

vùng sâu, vùng xa. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng Nhân dân tham 

gia phòng, chống mại dâm ở nhiều nơi được tăng cường, từ đó nâng cao nhận 

thức của cộng đồng về tác hại của tệ nạn mại dâm. Các hoạt động tuyên truyền, 

phố biến kiến thức về phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống mại dâm đã 

thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Việc rà soát, lập danh sách quản lý các đối tượng bán dâm hoạt động lưu 

động còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp, nhất là các đối tượng hoạt động cơ hội, 

thời vụ không qua các tổ chức môi giới.  

- Công tác xử phạt của các cơ quan chức năng đối với cơ sở kinh doanh vi 

phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm còn mang tính hình 

thức, chủ yếu là cảnh cáo, phạt tiền ở mức thấp, rất ít số cơ sở vi phạm bị đình 

chỉ kinh doanh và thu hồi giấy phép. Công tác truy quét, triệt phá ổ nhóm mại 

dâm chưa được triển khai thường xuyên. 
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- Đội kiểm tra liên ngành 178 về phòng, chống mại dâm chưa được giao 

thẩm quyền xử phạt nên còn nhiều khó khăn trong xử lý cơ sở vi phạm. 

D. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch về phòng, chống AIDS, ma túy, mại 

dâm giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ; tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện có hiệu quả các nội dung, yêu cầu taị 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. 

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 hậu quả tác hại của ma tuý, mại dâm và HIV/AIDS. Thực hiện đồng 

bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự phát sinh của dịch AIDS và tệ nạn ma 

túy, mại dâm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn, 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 mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, các điểm, 

đối tượng liên quan đến hoạt động mại dâm, kiên quyết không để hình thành tụ 

điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm gây bức xúc trên địa bàn. Các lực 

lượng Công an, Hải quan, Biên phòng phối hợp chặt chẽ 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 việc rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa 

bàn tỉnh. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu cho 

UBND tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành về quản lý người nghiện 

tham gia điều trị Methadone. Các đơn vị tăng cường thực hiện 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, mại dâm; vận dụng linh hoạt các hình thức 

gặp gỡ, trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xử lý các vụ án ma túy, mại dâm có 

liên quan đến hai bên biên giới và truy bắt các đối tượng phạm tội ma túy, mại 

dâm 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 AIDS, ma tuý, mại dâm. Thực hiện nghiêm túc chế 

độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

E. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Đối với công tác phòng, chống mại dâm 

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành 

Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025; nghiên cứu, đề xuất 
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bổ sung thẩm quyền xử phạt cho Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại 

dâm; trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 quy định chi tiết một số Điều của Pháp lệnh 

Phòng, chống mại dâm nhằm nâng cao hiệu lực trong đấu tranh, phòng ngừa tệ 

nạn mại dâm. 

2. Đối với công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế Methadone 

- Đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thuốc Methadone điều trị thay thế cho 

bệnh nhân đến năm 2021 theo tinh thần của Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính Phủ quy định về  điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế. 

- Đề nghị Bộ Y tế áp dụng một số thuốc điều trị thay thế khác có thời gian 

bán hủy lâu hơn để bệnh nhân không phải đi uống thuốc liên tục 01 lần/ngày. 

3. Đối với công tác đấu tranh, truy quét tội phạm ma túy 

Lạng Sơn là tỉnh biên giới, cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam và Trung 

Quốc, cũng là cửa ngõ kết nối Trung Quốc với các nước ASEAN, do đó tình 

hình tội phạm nói chung và tội phạm liên quan đến ma túy, mua bán người diễn 

biến hết sức phức tạp. Đề nghị Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, 

chống tệ nạn ma túy, mại dâm xem xét, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Lạng Sơn thực 

hiện tốt công tác đấu tranh, truy quét tội phạm liên quan đến ma túy mỗi năm 

khoảng 5 tỷ đồng. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Uỷ ban Quốc gia phòng, chống 

AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và các Bộ, ngành Trung ương 

quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ./. 
 

Nơi nhận:    
- Thường trực Tỉnh uỷ;                    

- Lañh đaọ HĐND tỉnh;     

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;        

- Thành viên Ban Chỉ đaọ 138 tin̉h;      

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NCD).  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRƯC̣ 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Dương Xuân Huyên 
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