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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018;  

Căn cứu Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 31/15/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 204/TTr-CAT-TM ngày 

15/10/2021, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về 

“Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2021 - 2026”, với những nội dung sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Tội phạm và tệ nạn ma túy đã và đang là hiểm họa của toàn xã hội. Hậu 

quả của ma túy tác động nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an 

ninh, quốc phòng, làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận Nhân dân, đồng thời là 

nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm, tệ nạn, đe dọa sự ổn định, phát 

triển của xã hội. Nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của ma túy, nhiều năm qua, toàn 

hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã vào cuộc để tập trung 

đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy và đạt được nhiều kết quả 

quan trọng. Tuy vậy, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn vẫn diễn 

biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; tội phạm ma túy có chiều hướng 

ngày càng gia tăng; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng 

tinh vi, manh động; tiềm ẩn nguy cơ sản xuất trái phép chất ma túy từ tiền chất và 

tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn; tình hình người nghiện ma túy 

ngoài cộng đồng và số địa bàn xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy còn lớn nhưng 

công tác cai nghiện ma tuý và quản lý, giải quyết việc làm sau cai nghiện còn gặp 

nhiều khó khăn...  đặt ra nhiều thách thức lớn cho toàn hệ thống chính trị trong việc 

ngăn ngặn và loại bỏ ma túy ra khỏi đời sống xã hội. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn và tính cấp bách của công tác phòng, 

chống ma túy, vì vậy, cần phải thông qua Nghị quyết “Nâng cao hiệu quả công 

tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026” nhằm 

huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và 

các điều kiện về nguồn lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống 

ma túy trên địa bàn trong tình hình mới. 

2. Căn cứ xây dựng Nghị quyết 

- 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; 

- Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật 

Hình sự năm 2017; 

- Luật Phòng, chống ma túy năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008; 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

- Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy 

về quản lý sau cai nghiện ma túy; 

- Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về 

tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; 

- Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định 

chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị 

định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 111/2013/NĐ-CP; 

- Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ 

công nghiệp; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP; 

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; 

- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ quy định 

chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP; 

- 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; 

- Quyết định số 1001/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; 
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- Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2010 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Y tế về 

hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa 

bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; 

- Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BC  ngày 06/06/2012 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định chi tiết về chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào 

cơ sở chữa bệnh và áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào 

cơ sở chữa bệnh; 

- Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, Kế hoạch tài chính - 

ngân sách Nhà nước 03 năm 2020 - 2022; Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 - 2025; 

- Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 18/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới; 

- Chương trình hành động số 1875-CTr/TU ngày 06/11/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị. 

3. Quá trình xây dựng Nghị quyết 

Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh về việc 

chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ 

trì xây dựng dự thảo Nghị quyết, Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026” và tổ chức lấy ý 

kiến các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị 

xã, báo cáo UBND tỉnh; ngày 27/8/2021, ngày 07/10/2021 UBND tỉnh tổ chức 

họp và ngày 08/10/2021 Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp nghe, cho ý kiến 

về dự thảo Nghị quyết, Đề án. Công an tỉnh đã tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn 

vị, địa phương, ý kiến kết luận tại các phiên họp, hoàn thiện; ngày 15/10/2021, 

Công an tỉnh có Tờ trình số 204/TTr-CAT-TM đề nghị UBND tỉnh ban hành Đề 

án.  

II. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 

1. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy 

Tỉnh Hà Tĩnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, gần với Tam giác vàng - trung 

tâm ma túy lớn của Châu Á và thế giới, với tuyến biên giới đất liền dài 

164,48km, tiếp giáp nước bạn Lào qua địa bàn 03 huyện, 09 xã biên giới với 01 

cửa khẩu chính (Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo - Nậm Pào) và nhiều tuyến đường 

tiểu ngạch, đường mòn. Địa bàn tỉnh có hệ thống giao thông đa dạng, nổi bật là 

các trục giao thông đường bộ Bắc - Nam, Đông - Tây kết nối với nhiều địa 

phương, vùng miền, bờ biển dài 137km với nhiều cảng biển lớn kết nối với các 

tuyến hàng hải lớn của khu vực, thế giới, là điều kiện thuận lợi để các đối tượng 

lợi dụng hoạt động thẩm lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thời gian qua, 

việc các lực lượng phòng chống ma túy tập trung đánh mạnh ở khu vực biên giới 
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phía Bắc, các tổ chức ma túy lớn đã chuyển hướng, gia tăng hoạt động qua địa 

bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đó có Hà Tĩnh. 

Tội phạm ma túy trên địa bàn có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê 

trong 05 năm qua (từ năm 2016 đến năm 2020), lực lượng chức năng toàn tỉnh đã 

phát hiện, bắt giữ 553 vụ, 761 đối tượng phạm tội về ma túy, bình quân mỗi năm 

tăng 24,3% số vụ, 22,5% số đối tượng. Trên tuyến biên giới hình thành nhiều tổ 

chức tội phạm về ma túy quy mô lớn, hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, lôi kéo 

nhiều đối tượng người Hà Tĩnh tham gia, trang bị vũ khí, thiết bị hiện đại, lợi 

dụng hoạt động của doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm tội. Trong nội địa, 

hoạt động mua bán lẻ, tình trạng sử dụng, tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác 

sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong các cơ sở 

kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như nhà hàng, khách sạn, karaoke… 

Số người nghiện và nghi sử dụng ma túy lớn và có xu hướng trẻ hóa là một trong 

những nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm, hình thành nhiều điểm 

phức tạp về ma túy: hiện nay, toàn tỉnh có 186/216 xã, phường, thị trấn có ma túy 

(chiếm 86,1% số địa bàn toàn tỉnh). Phát hiện 01 vụ trồng cây có chứa chất ma 

túy tại địa bàn xã Phú Gia, huyện Hương Khê. 

2. Tình hình ngƣời nghiện và ngƣời sử dụng trái phép chất ma túy 

Qua khảo sát, tình trạng nghiện và số người nghiện trên địa bàn có chiều 

hướng ngày càng tăng: toàn tỉnh hiện có 940 người nghiện ma túy có hồ sơ quản 

lý (tăng 5,5% so với năm 2016) và 908 người nghi sử dụng ma túy (tăng 7,8% so 

với năm 2016). Người nghiện ma túy chủ yếu là nam giới (trên 99%); số người 

trong độ tuổi lao động từ 16 - 30 tuổi nghiện ma túy tăng (420/376 tăng 11,7% so 

với năm 2016) và có xu hướng dịch chuyển từ nghiện các chất ma túy truyền 

thống (thuốc phiện, hêrôin, cần sa) sang ma túy tổng hợp... với mức độ gây 

nghiện lớn và ảnh hưởng mạnh đến tâm, sinh lý người sử dụng; trong khi hiện 

nay, số người nghiện và nghi sử dụng ma túy đang sống ngoài cộng đồng vẫn 

chiếm tỷ lệ lớn (số người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập 

chiếm 30% tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý). Tình trạng sử dụng trái phép 

chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe 

của một bộ phận người dân, nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong thời gian dài 

dẫn đến rối loạn tâm thần, mất kiểm soát, gây ra một số vụ việc, vụ án đặc biệt 

nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

3. Hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 

Toàn tỉnh hiện nay có 01 nhà máy được Bộ Y tế cấp phép sản xuất thuốc 

có sử dụng nguyên liệu gây nghiện để sản xuất các thuốc dạng phối hợp có chứa 

hoạt chất gây nghiện; 01 cơ sở được Sở Y tế cấp chứng nhận đủ điều kiện buôn, 

bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và thuốc tiền chất; có 04 nhà thuốc 

bệnh viện, 16 bệnh viện, 06 Trung tâm y tế và 03 ban, trung tâm khác có sử dụng 

các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất trong điều trị cho bệnh 

nhân; có 03 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu tiền chất liên quan ma túy.  

Mặc dù thời gian qua chưa phát hiện tình trạng lợi dụng các hoạt động hợp 

pháp để phạm tội về ma túy, tuy vậy trên các lĩnh vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, 
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nhất là lợi dụng hoạt động phân luồng hải quan, lợi dụng các hoạt động liên quan 

đến tiền chất để sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy. 

4. Kết quả công tác phòng, chống ma túy 

Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong thời gian qua đã đạt được 

những kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự phát triển của tội 

phạm và tệ nạn ma túy, tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nổi bật: cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển 

khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn kết hợp với đấu tranh, trấn áp 

nhằm thực hiện đồng thời 03 mục tiêu: giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của tệ 

nạn ma túy đối với đời sống xã hội; hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy 

được triển khai tại 100% xã, phường, thị trấn với nhiều hình thức phong phú; đã 

xây dựng được nhiều mô hình điểm trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy 

như: “Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”, các câu lạc bộ “Bình đẳng 

giới”, “Thanh niên phòng chống ma túy”, “Tình thương và trách nhiệm”, “Đồng 

cảm”, “Lá chắn”, Nhóm bạn “Cùng tiến bộ”... Nhìn chung, ý thức tuân thủ pháp 

luật, nhận thức về hậu quả, tác hại và trách nhiệm trong đấu tranh, tố giác tội 

phạm, tệ nạn ma túy của Nhân dân được nâng lên.  

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được thực hiện thống 

nhất, đồng bộ và hiệu quả. Trong 05 năm qua, các lực lượng chức năng của tỉnh 

Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá 553 vụ, bắt 761 đối tượng phạm tội về ma túy, 

trong đó đã triệt phá nhiều tổ chức ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn. Đã 

khởi tố 553 vụ, 761 bị can; truy tố 559 vụ, 674 bị can; xét xử 551 vụ, 668 bị cáo 

(trong đó có 17 bị cáo bị tuyên án chung thân, 21 bị cáo bị tuyên án tử hình); tổ 

chức xét xử lưu động 49 vụ án. Xử lý hành chính 1.101 vụ, 2.582 đối tượng vi 

phạm pháp luật về ma túy. Bắt, vận động đầu thú 22 đối tượng truy nã.  

Các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thường xuyên được quan 

tâm, kiểm soát chặt chẽ, trong 05 năm qua, các ngành chức năng đã tổ chức 04 

đợt thanh tra, kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy (Sở Y tế tiến 

hành); không để xảy ra tình trạng lợi dụng để mua bán, sản xuất trái phép chất ma 

túy trên địa bàn. 

Công tác quản lý người nghiện, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 

thường xuyên được quan tâm chỉ đạo. Hàng năm, các ngành chức năng đã phối 

hợp với các địa phương, đoàn thể cơ sở tổ chức điều tra, rà soát tình hình người 

nghiện sinh sống, hoạt động trên địa bàn kết hợp với công tác quản lý, giáo dục 

chặt chẽ, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng phạm tội. Đã tổ chức đưa 198 

đối tượng vào diện cai nghiện bắt buộc. Công tác tiếp cận, tuyên truyền vận động 

người nghiện ma túy tham gia điều trị Methadone tiếp tục được duy trì, nhận 

được sự đồng thuận, ủng hộ rộng rãi trong toàn xã hội; trong 05 năm qua, đã có 

1.141 trường hợp được điều trị cai nghiện bằng Methadone (trong đó, tại cơ sở 

điều trị: 811 người; tại cơ sở cấp phát thuốc: 330 người). Hiện nay, toàn tỉnh có 

186 người nghiện ma túy tham gia điều trị Methadone. Công tác điều trị phục hồi 

cho người nghiện ma túy đã tạo điều kiện hoàn lương cho hàng trăm người và 

góp phần làm giảm các tác hại do ma túy gây ra cho xã hội. Qua công tác đấu 
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tranh phòng, chống tội phạm và tổ chức cai nghiện về ma túy, đã có 01 chiến sĩ bị 

thương, 17 cán bộ bị phơi nhiễm HIV. 

Hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy tiếp tục được đẩy mạnh và có 

hiệu quả hơn. Các lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan, Viện Kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân đã phối hợp với các cơ quan tư pháp, hành pháp của nước 

bạn Lào triển khai thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ phòng, chống ma túy, 

tổ chức triển khai kịp thời các yêu cầu tương trợ tư pháp, nhất là đối với các vụ 

án về ma túy có yếu tố nước ngoài. 

III. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƢƠNG TIỆN, 

KINH PHÍ CỦA CÁC ĐƠN VỊ LÀM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 

VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘI PHẠM MA TÚY TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Về bố trí tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác phòng, 

chống ma túy 

- Về công tác tuyên truyền: hiện nay, công tác tuyên truyền phòng, chống 

ma túy đều được các ngành, các đơn vị ở các cấp triển khai thực hiện và lồng 

ghép trong các hoạt động tuyên truyền chung của cơ quan, đơn vị. Mỗi cơ quan, 

đơn vị đều có tối thiểu từ 02 - 03 cán bộ kiêm nhiệm làm công tác tuyên truyền, 

được bố trí từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

- Về lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm 

ma túy gồm: Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển. 

- Về công tác cai nghiện và điều trị nghiện: toàn tỉnh hiện có 03 cơ sở điều 

trị Methadone do Sở Y tế quản lý, được đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà 

Tĩnh, Trạm y tế phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh và Trung tâm y tế huyện 

Hương Sơn; 03 cơ sở cấp phát thuốc Methadone đặt tại Trung tâm y tế huyện Kỳ 

 nh, Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân và Trung tâm y tế huyện Hương Khê và 

Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh thuộc Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội.  

- Về công tác quản lý Nhà nước liên quan các hoạt động hợp pháp về ma 

túy: giao cho các đơn vị theo chức năng chủ trì thực hiện, gồm: Y tế, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Hải quan, Quản lý thị trường. 

2. Thực trạng cơ sở vật chất, phƣơng tiện, kinh phí 

- Hiện nay, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ma túy đều 

có nơi làm việc gắn với trụ sở độc lập của các cơ quan, đơn vị; các điều kiện hạ tầng, 

cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, đối với lực 

lượng Công an xã, thị trấn, điều kiện về trụ sở, nơi làm việc còn nhiều khó khăn: có 

173/195 Công an xã, thị trấn chưa có nơi làm việc độc lập, trong đó: 163 Công an 

xã, thị trấn hiện đang được bố trí sử dụng một số phòng làm việc, ăn ở, sinh hoạt, 

thường trực chiến đấu trong khuôn viên trụ sở UBND xã, thị trấn (trong đó 15 Công 

an xã đã có phương án bố trí trụ sở tại các cơ sở dôi dư sau sáp nhập xã); có 10 đơn 

vị hiện đang thuê, mượn cơ sở làm việc ngoài UBND xã (chiếm 5,12%).  
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- Điều kiện cơ sở vật chất ở các cơ sở điều trị, cắt cơn cho người nghiện tại 

các cơ sở điều trị Methadone và Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục - Lao động xã 

hội Hà Tĩnh còn thiếu. 

- Trang thiết bị, vũ khí, phương tiện hiện có của các lực lượng, các ngành 

chức năng làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ma túy còn có nhiều khó khăn, 

bất cập, nhất là các trang thiết bị công nghệ cao phục vụ việc kiểm soát ở các 

tuyến cửa khẩu, đấu tranh với tội phạm ma túy tại khu vực biên giới. 

- Trong 05 năm qua, kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho công tác 

phòng, chống ma túy trên địa bàn toàn tỉnh là 9.150.000.000 đồng (chín tỷ, một 

trăm năm mươi triệu đồng). Nguồn kinh phí này nhìn chung chưa đáp ứng được 

yêu cầu tối thiểu cho công tác phòng, chống ma túy. 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác 

phòng, chống ma túy 

3.1. Tồn tại, hạn chế 

Tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp; số vụ án liên quan đến 

ma túy được phát hiện, bắt giữ, khởi tố, điều tra chưa tương xứng với diễn biến 

tình hình thực tế. Theo ước tính hiện nay, các lực lượng chức năng mới chỉ kiểm 

soát được từ 25% - 40% lượng ma túy thẩm lậu vào địa bàn. Việc đấu tranh, bắt 

giữ đối tượng cầm đầu các đường dây, ổ nhóm gặp nhiều khó khăn. Hiệu quả 

công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy giữa các lực lượng chuyên 

trách, nhất là ở những địa bàn biên giới có lúc, có nơi còn hạn chế.  

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng, chống ma 

túy chưa thường xuyên, liên tục, chủ yếu tập trung vào các dịp cao điểm. Việc 

ứng dụng và phát huy vai trò của công nghệ thông tin, nhất là các mạng xã hội, 

internet… vào công tác tuyên truyền chưa được chú trọng và khai thác hiệu quả. 

Hiệu quả hoạt động của một số mô hình phòng, chống ma túy, tổ công tác 

cai nghiện ma túy ở một số địa phương còn hạn chế. 

Số người nghiện và địa bàn xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy còn có xu 

hướng tăng; tình trạng người sử dụng ma túy ngoài xã hội chưa được quản lý còn 

nhiều. Công tác cai nghiện ma túy, đặc biệt là cai nghiện ma túy tại cộng đồng và 

điều trị thay thế bằng Methadone còn nhiều hạn chế; số người được cai nghiện tại 

cộng đồng và dạy nghề, tạo việc làm còn ít; hiệu quả công tác quản lý sau cai 

nghiện thấp nên tỷ lệ tái nghiện cao, tiềm ẩn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. 

Sự phối hợp của một số ngành liên quan trong công tác lập hồ sơ đưa người 

nghiện vào Trung tâm cai nghiện chưa đồng bộ và thường xuyên. 

3.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số đơn vị, địa phương chưa thường 

xuyên; sự vào cuộc của một số đoàn thể quần chúng ở cơ sở còn hình thức, thiếu 

chương trình, kế hoạch cụ thể; thủ trưởng một số đơn vị, địa phương chưa thực 

sự phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy, chưa thực 
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sự quan tâm quản lý người nghiện và công tác cai nghiện ma túy. Chưa có cơ chế 

xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, hiệu quả trong việc 

thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy. 

Hoạt động của các tổ công tác cai nghiện ma túy tại nhiều địa phương thiếu 

hiệu quả. Công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn, 

bất cập. Các hoạt động tư vấn, sinh hoạt nhóm, hỗ trợ học nghề vẫn còn hạn chế, 

thiếu cơ sở tạo việc làm ổn định cho người nghiện sau khi hoàn thành chương 

trình cai nghiện… 

Việc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ 

nạn ma túy của các ngành, đơn vị có thời điểm thiếu sự phối hợp chặt chẽ, trao 

đổi thông tin chưa thường xuyên.  

Lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy và các trang, thiết bị khoa 

học kỹ thuật để phục vụ việc phát hiện hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy 

còn thiếu; nguồn lực cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tư vấn cai nghiện, cán 

bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện tại một số đơn vị, địa phương còn 

thiếu, hạn chế về trình độ.  

Nguồn kinh phí được cấp hàng năm chưa đáp ứng yêu cầu công tác; việc 

huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách tỉnh còn khó khăn, chưa nhận được sự 

quan tâm, chung tay của toàn xã hội. 

- Nguyên nhân khách quan 

Lợi nhuận liên quan đến hoạt động mua bán ma túy cao, thúc đẩy các đối 

tượng gia tăng các hoạt động phạm tội về ma túy, sử dụng nhiều phương thức, 

thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với các lực lượng chức năng. 

Hà Tĩnh có tuyến biên giới trên bộ, trên biển và hệ thống giao thông trải 

dài, đa dạng, thuận lợi cho các hoạt động thẩm lậu và trung chuyển ma túy đi các 

địa phương, khu vực trong và ngoài nước. 

Một bộ phận giới trẻ có lối sống lệch chuẩn, thích hưởng thụ; trong khi đó 

gia đình, người thân, bản thân người nghiện còn có biểu hiện mặc cảm, xa lánh 

với cộng đồng và ngược lại nên tình trạng trốn tránh, không khai báo, không hợp 

tác điều trị nghiện còn diễn ra phổ biến. 

Đặc thù của ma túy là dễ nghiện, khó cai, cho đến nay chưa có thuốc cai 

nghiện hữu hiệu về ma túy, chỉ mới có thuốc cắt cơn nghiện. Trình tự, thủ tục xác 

định tình trạng nghiện còn nhiều bất cập, vướng mắc, nhất là đối với các loại ma 

túy tổng hợp; quy trình lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

còn rườm rà, để người nghiện lợi dụng trốn tránh; quy định về việc áp dụng đồng 

thời biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (biện pháp tiền 

đề trước khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) và biện pháp 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng chất thay thế còn có những chồng 

chéo, bất cập. 

Việc huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác cai nghiện còn có khó 

khăn do một bộ phận người nghiện và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khó tiếp 

cận dịch vụ cai nghiện. 
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Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, công tác cai nghiện mang tính 

nguy hiểm cao, nhiều cán bộ bị thương, phơi nhiễm, trong khi các chính sách, chế 

độ đãi ngộ chưa thực sự thỏa đáng nên chưa tạo được tâm lý gắn bó, yên tâm 

công tác trong một bộ phận cán bộ làm công tác đấu tranh với tội phạm và cai 

nghiện ma túy. 

4. Dự báo tình hình liên quan tội phạm, tệ nạn ma túy thời gian tới 

- Từ vị trí địa lý và tác động của nhu cầu trong nội địa, dự báo hoạt động 

của tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới và trong nội địa sẽ tiếp tục 

diễn biến phức tạp. Tội phạm ma túy có xu hướng hình thành các tổ chức mua 

bán, vận chuyển ma tuý lớn được tổ chức chặt chẽ từ địa bàn ngoại biên, khu vực 

biên giới vào nội địa. Các đối tượng trang bị phương tiện hiện đại, sử dụng vũ khí 

và sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt, triệt để lợi dụng không gian mạng để giao 

dịch mua bán trái phép chất ma túy; bên cạnh các tuyến biên giới qua huyện 

Hương Sơn, các đối tượng sẽ triệt để lợi dụng thẩm lậu ma túy qua tuyến biên 

giới thuộc địa bàn các huyện Vũ Quang, Hương Khê để vào nội địa thông qua các 

đường tiểu ngạch, các khu vực đồi núi hiểm trở; ngoài ra, các đối tượng sẽ lợi 

dụng tuyến đường biển, khó kiểm soát để vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Chủng loại ma túy ngày càng đa dạng, tập trung hướng đến nhu cầu của các đối 

tượng trẻ tuổi.  

- Tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy tại các địa bàn miền núi, vùng 

sâu, vùng xa đang được kiểm soát nhưng luôn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp 

do tác động của các yếu tố kinh tế, xã hội như: khó khăn về đời sống xã hội, tập 

quán sản xuất của người dân, quản lý Nhà nước ở một số địa bàn vùng sâu, vùng 

xa chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, nhất là tác động, ảnh hưởng của việc một 

số nước trong khu vực cho phép hợp thức hóa việc trồng cây cần sa… một số đối 

tượng xấu sẽ lôi kéo người dân trồng cây có chất ma túy, tổ chức sản xuất trái 

phép chất ma túy. 

- Tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác do người nghiện ma túy gây 

ra có xu hướng gia tăng, gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã 

hội, nếu không kiểm soát được tình hình sẽ hình thành các tổ chức tội phạm ma 

túy lớn, xuyên quốc gia, đa quốc gia. Hoạt động tội phạm ma túy sẽ gắn liền với 

việc gia tăng một số loại tội phạm nổi với quy mô lớn như tội phạm có tổ chức, 

tội phạm rửa tiền, tội phạm khủng bố... 

IV. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục tiêu  

1.1. Mục tiêu chung 

Phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc 

của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia của các tổ chức, ban, ngành, 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận của mọi tầng lớp 

Nhân dân, ưu tiên lực lượng, phương tiện, kinh phí để tập trung nâng cao hiệu quả 

công tác cai nghiện và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, 

kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tăng cường công 
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tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy nhằm thực 

hiện đồng bộ 03 mục tiêu: giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại ma túy, ổn định 

tình hình, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. 

1.2. Mục tiêu cụ th  

- 100% văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống 

ma túy được triển khai đến cơ sở; được rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp 

với thực tiễn tình hình. 

- Hàng năm, 100% UBND xã, phường, thị trấn, trường học, khu kinh tế, 

khu công nghiệp, khu dân cư được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức về 

công tác phòng, chống ma túy với hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp; 100% 

cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn được tập huấn. 

- Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma 

túy, không để phát sinh “điểm nóng” về ma túy; triệt xóa, đấu tranh, bắt giữ cơ 

bản các tổ chức tội phạm hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy lớn đã 

được phát hiện; tập trung đấu tranh quyết liệt, bắt giữ xử lý nghiêm các ổ nhóm 

sử dụng vũ khí “nóng” tổ chức mua bán trái phép ma túy ở khu vực biên giới. 

Phát hiện, bắt giữ các vụ việc về tội phạm và tệ nạn ma túy năm sau nhiều hơn 

năm trước, mỗi năm tăng ít nhất 05%. 

- Từng bước kiềm chế, làm giảm số người nghiện,đến năm 2026 giảm ít 

nhất 15% số người nghiện ma túy; 98% cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, 

trường học không có tệ nạn ma túy, không để xảy ra tệ nạn ma túy tại các địa điểm 

công cộng; triệt xóa và làm giảm ít nhất 10% địa bàn phức tạp, giảm 15% điểm, tụ 

điểm phức tạp về ma túy so với năm 2020. Kiềm chế sự gia tăng số xã, phường, thị 

trấn có tệ nạn ma túy dưới 01% so với năm trước. 

- 100% người nghiện có hồ sơ quản lý; ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ hoạt 

động sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp trên địa bàn. Hàng năm, nâng tỷ lệ 

người nghiện ma tuý được cai nghiện tại các Trung tâm, cơ sở có chức năng cai 

nghiện lên ít nhất 10% 

- Đến năm 2026, có ít nhất 70% người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý trên 

địa bàn tỉnh được tổ chức cai nghiện tại các Trung tâm, cơ sở có chức năng cai 

nghiện; trên 80% số người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản 

lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy. 

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; không 

để tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép chất ma túy; không để phát sinh tình trạng 

trồng cây có chứa chất ma túy. 

- Tập trung phòng ngừa không để phát sinh, gia tăng người nghiện mới, gắn 

với việc giữ vững thôn, xóm, làng, bản, xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. 

1.3. Tuyến, địa bàn, đối tượng trọng đi m 

- Tuyến biên giới Việt - Lào (qua 03 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ 

Quang, khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo); tuyến đường Sơn Tây - Sơn Lĩnh - 

Sơn Hồng (Hương Sơn); tuyến Quốc lộ 8  (từ thị xã Hồng Lĩnh đi Cửa khẩu Cầu 
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Treo); Quốc lộ 1 ; đường Hồ Chí Minh; Quốc lộ 12C nối Khu Kinh tế Vũng 

Áng với nước bạn Lào; các đường tiểu mạch, đường mòn qua lại tuyến biên giới; 

các cảng biển, tuyến đường thủy nội địa tập trung các hoạt động thông thương. 

- Địa bàn khu vực biên giới: Huyện Hương Sơn; Vũ Quang, Hương Khê; 

Khu Kinh tế Vũng Áng. Trong nội địa, một số địa bàn có tình trạng tội phạm, tệ 

nạn ma túy phức tạp như: thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ  nh, 

huyện Nghi Xuân, huyện Kỳ  nh. 

- Các tổ chức phạm tội về ma túy xuyên quốc gia; các doanh nghiệp lợi 

dụng hoạt động sản xuất, kinh doanh để núp bóng hoạt động phạm tội liên quan 

đến ma túy; đối tượng tổ chức sử dụng, người sử dụng trái phép chất ma túy, 

người nghiện, đối tượng rối loạn thần cấp, “ngáo đá”, nhất là trong thanh niên. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma 

túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026 

2.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà 

nước về công tác phòng, chống ma túy. 

2.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. 

2.3. Nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của các 

lực lượng chuyên trách. 

2.4. Xây dựng Phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy gắn với 

đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đấu tranh, phòng 

chống ma túy. 

2.5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma 

túy, cai nghiện ma túy, dự phòng nghiện ma túy. 

2.6. Mở rộng, phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong tổ chức công tác 

phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. 

2.7. Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ nòng cốt và các điều kiện về 

nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết 

3.1. Nguồn ngân sách tỉnh: dự kiến bố trí 37,69 tỷ đồng; trung bình 

khoảng 6,28 tỷ đồng/năm, trong đó: năm 2021: 3,69 tỷ đồng; năm 2022: 8,04 tỷ 

đồng; năm 2023: 6,35 tỷ đồng; năm 2024: 6,35 tỷ đồng; năm 2025: 6,85 tỷ đồng; 

năm 2026: 6,41 tỷ đồng. Hỗ trợ cho các hoạt động chủ yếu sau: 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, 

chống ma túy và phong trào Toàn dân phòng, chống ma túy. 

- Hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. 

- Hỗ trợ thân nhân và cán bộ trực tiếp tham gia công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm về ma túy bị thương, hi sinh, phơi nhiễm do HIV trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Hỗ trợ cho hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí, công cụ 

hỗ trợ, phương tiện đảm bảo cho công tác phòng, chống ma túy. 
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- Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế. 

3.2. Nguồn kinh phí “xã hội hóa”: chủ yếu từ hỗ trợ chi trả của gia đình, 

người nghiện ma túy và nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư hợp pháp của các tổ chức, 

cá nhân trong nước và ngoài nước: dự kiến bố trí 12,41 tỷ đồng; trung bình 

khoảng 2,06 tỷ đồng/năm, trong đó: năm 2021: 1,11 tỷ đồng; năm 2022: 2,44 tỷ 

đồng; năm 2023: 2,29 tỷ đồng; năm 2024: 2,19 tỷ đồng; năm 2025: 2,19 tỷ đồng; 

năm 2026: 2,19 tỷ đồng.  Hỗ trợ cho các hoạt động sau: 

- Hỗ trợ cho các hoạt động liên quan công tác quản lý người nghiện, người 

sử dụng trái phép chất ma túy; các hoạt động xác định tình trạng nghiện, cai 

nghiện; tổ chức đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ hướng nghiệp sau cai nghiện. 

- Hỗ trợ tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác tuyên truyền, cai nghiện ma túy, tư vấn pháp lý, đấu tranh với tội phạm, 

tệ nạn ma túy. 

3.3. Nguồn ngân sách cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

thị xã bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của địa phương theo quy định, phù 

hợp với khả năng cân đối ngân sách. 

 (Có dự thảo Nghị quyết và Đề án gửi kèm) 

Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;                                               

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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