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KInh gi1i: 
- Các s&, ngành, doàn th thuôc tinh; 

- Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành pM. 

Thirc hin chi dio cüa Thu trnng ChInh phü tti Cong vAn s 625/TTg-
KGVX ngày 27/5/2020 ye vic trin khai Tháng hành dng phông, chông ma tüy, 
ti'r ngày 01 den ngày 30 tháng 6 nAm 2020 vOl chü dê "Phdt huy tin/i thânphbng, 
chng djch Covid- 19, hay hành d3ng vi c3ng dông không ma táy". Dêhu&ng 
ung "Tháng hành dng phông, cMng ma tüy", "Ngày Quôc té phông, chông ma 
tüy" va "Ngày toàn dan phông, cMng ma tüy - 26 tháng 6", Uy ban nhân dan tinh 
d nghj các SO, ngành, doàn th cüa tinh và Uy ban nhân dan các huyn, thi xã, 
thành phô tp trung chi dto thirc hin mt so nhim vii tr9ng tam sau: 

i. Cong an tinh chi do các &m vi nghip viii nm chc tInh hInh, din bin 
hot dng cüa ti phtm ma tüy; triên khai Tháng cao diem tan cong trân áp ti 
phm ma tüy, tap trung tria xóa các tii diem, diem philic tp ye ma tüy; các thrOng 
day mua ban, vn chuyên trái phép ma tOy tr tinh ngoài ye dja bàn tinh tiêu thii; 
tang cix&ng kiêm duyt, diêu tra, phát hin xO 1 nghiêrn các cá nhân, to chirc giOi 
thiêu, mua ban, khuyên khIch sir diing ma tOy, các chat gay nghin, chat gay ào 
giác trên mtng internet, mang  xã hi; thông qua cOng tác tuân tra, kiêm soát phát 
hin xir 1 nghiêm nhttng trixOng hçTp lái xe duang tInh vOi các chat ma toy trong 
qua trInh tham gia giao thông; kjp thOi cung cap và djnh huOng thông tin cho các 
cci quan truyên thông. TAng cung cong tác kiêm tra các linh virc kinh doanh nhu: 
Nhà hang, khách stn, nhà nghi, quán karaoke... dê phông ngra, ngAn chn ti 
pham loi ding to chuc sr dçing trái phép các chat ma tOy. Phôi hp vOl các co quan 
chOc nAng tAng cu'Ong cOng tác 1p ho so', xét duyt dua ngi.rOi nghin ma tOy di cai 
nghin duOi các hInh thuc. 

2. SO Thông,tin và Truyn thông chi dao các co' quan báo chI và h thông 
thông tin co sO phôi hp vOi các co quan chuyên trách phông, chông ma tOy day 
mnh cong tác tuyên truyên, phô biên giáo diic pháp lut ye phông, cMng ma tOy 
bang nhieu ni dung, hInh thuc thiêt thrc, phO hçp tüng dja bàn, dôi tu'çmg vOi 
chO d "Phát huy tinh than phông, chông djch Covid- 19; hay hành d5ng vi c5ng 
dông không ma thy". Tp trung tuyên truyên ye h.0 qua, tác hai  cOa vic sO 
dimg, san xuât, rnua ban, vn chuyên trái phép chat ma tüy, nhât là tác h?i  cOa ma 
tOy tong hcrp, chat huOng than rnOi; xây drng và truyên tài thông dip phàng, 
chông ma tOy trén cac báo, tp chI, chuyên trang thông tin; chO tr9ng tuyen truyên 
thông qua mmg xâ hi, thông qua tin nhAn den các thuê bao di dng vOi các khâu 
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hiu "Tui Ire chung lay vi c3ng ding không ma táy, ma lay â'á, pith cuc dôi; 
lu'o'ng lai và ma lay không càng ton tçii, dIrng dê ma lay lang phi luôi xuân, 
song tuEi Ire, nghi tu'ong lai, nói không vó'i ma lay; vi sác khöe cãa mi ngw(i, 
hçinh phác cüa mçii nhà - hay tránh xa ma lay... ". 

3. S Van hóa, Th thao và Du lich chü trI, phi hçip các ngành lien quan chi 
dto lông ghép ni dung tuyên truyên phông, chông ma tüy vào các hoat  dng vAn 
hóa, the thao, biêu diên ng thut. 

4. S& Giáo diic và Dào tao  chi  dao  t chirc các hoat dng giáo diic, truyn 
thông phông, chông ma thy trong h thông các cci s giáo diic, dào tao;  trong tam là 
tuyên truyên, phô biên ye hu qua, tác hai  cüa ma tüy và các chat gay nghin, chat 
huàng than nüp bong các vó b9c, hInh thi'rc nhu: Tern giây, büa liiôi, co M, bong 
ci.thi... cho h9c sinh, sinh viên, phii huynh hçc sinh; phát dng h9c sinh, sinh viên 
"Chung lay nói không vói ma lay, vi chInh bun  và c3ng dOng". 

5. Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh da dng hóa các hInh thtrc truyn 
thông; xây dirng chuyên trang, chuyên mite, thông dip truyên hmnh, truyên thanh, 
phóng sir ye phông, chong ma tüy; tAng thô'i lu'çmg, tan suât dAng tin, bài, phóng sij 
tuyên truyên ye phông, chông ma tüy vói nhiêu the loai: Phirn, phóng slr diêu tra 
vii an, phông s1r ye tác hai  cüa ma tüy và chat hiiàng than trong giâi trê hin nay; 
dua tin, bài tuyên truyên ye nhng tam gu'ang diên hInh trong Cong tác phông, 
chông ti pharn vàt nan  ma tüy, mô hInh phông, chông ma tüy có hiu qua tai  co' 
so';  tuyên truyên ye chIrth sách ho trg ngui nghin sau cai nghin tai  cong dông 
cüa các Ca quan, to chirc, doanh nghip... 

6. So' Lao dng - Thu'ang binh và Xà hi tAng cuo'ng quãn l, giám sat nguo'i 
nghin ma tüy, bâo darn an toàn trong các co so' cai nghin; to chirc các hoat dng 
vAn boa, the thao hithng 1rng Tháng hành dng phông, chông ma t11y t?i  các Co' so' 
cai nghin, diêu trj nghin ma t11y. 

7. So' Cong thu'ang, SO' Y tá, So' Nông nghip và Phát trin nông thôn, Cong 
an tinh và các co'quan lien quan tAng cu'O'ng kiêm tra, kiêm soát chat ch các boat 
dng hcTp pháp ye ma thy, kiêm soát tiên chat, tan dlx?c gay nghin, thuôc huO'ng 
than, thuôc thu y có chira chat ma thy, tp trung vào dja bàn các khu, c1im cOng 
nghip, h thông co so' kinh doanh tan du'çic, không dê ti phm igi dung san xut 
ma tt'iy tong hgp. 

8. D nghj Vin kim sat nhân dan tinh, TOa an nhân dan tinh phi hgp vói 
hrc lugng Cong an day nhanh tiên d dieu tra, truy to, xét xir mt so vi an trong 
diemve ma tuy; to chuc xét x1r km dng mt so vi an ma tuy tai  các da bàn phirc 
tp d giáo diic, phông ngra, rAn de cac dôi tuclng khac. 

9. D ngh Uy ban Mt trn T quc tinh và các t chirc thành viên phi hccp 
chtch vo'i các so', ngành và chInh quyen các cap day manh  các hoat dng tuyên 
truyên, vn dng các tAng lap nhân dAn tIch crc tham gia hu&ng irng Tháng hânh 
dng phông, chong ma thy dat  hiu quA cao. 

Doàn Thanh nien Cng sAn Ho ChI Minh tinh phát dng phông trào "Tui 
Ire hành dng vi c5ng dông khOng ma lay". 
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10. Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thânh ph có k hoch t chCrc các 
hot dng tuyên truyên va dâu tranh chông ti phim ma tüy; tp trung kiêm tra, 
quán 1 cht chê các 1oii hInh kinh doanh, dch vii không dé ti phm lqi dng vào 
vic mua ban, to chirc si'r ding trái phép các chat ma tüy; chi dio triên khai dông 
b các hott dng phông, chông ma tiy ti các khu dan cu, khu cong nghip, truèng 
h9c; tang cung cong tác quân 1, giiip &1 ngtthi nghin, ngrnii sau cai nghin ma 
tüy và phông ngüa tái nghin có hiu qua... 

Can ciii chuirc nàng, nhim vi, các s, ngành, doàn th cüa tinh vâ Uy ban 
nhân dan các huyn, thj xã, thânh phô xây dirng ké hoch, triên khai thirc hin 
nghiêm tic, hiu qua;  báo cáo kêt qua thrc hin gui ye Uy ban nhân dan tinh (qua 
Cong an tinh) tru'óc ngày 05 tliáng 7 nám 2020 dê tong hqp. 

Giao Cong an tinh chü trI, phi hçp vâi Van phông Uy ban nhân dan tinh có 
trách nhim tham muu, giüp Uy ban nhân dan tinh theo dOi, hung dan, don diOc 
các km vj, dja phu'ang th?c hin nghiêm tiitc Cong van nay; tong hçip tInh hInh, kt 
qua thuc hin báo cáo ChInh phU và B Cong an theo quy djnh./4 

No'i nhân: 
- Nhu trén; 
- B Cong an; 
- ChO tich, cac PCT UBND tinh; 
- VPUB: LDVP, NC, KGVX; 
- Luu: VT, NC(T). 

CHU TICH 

Nguyen Xuãn Bong 
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