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Chƣơng trình 
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII 

về tăng cƣờng, nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy 

----- 

 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa 

XII) về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện 

Nghị quyết với các nội dung sau:  

I. TÌNH HÌNH CHUNG  

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về 

tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 

trong tình hình mới đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm 

của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên 

và nhân dân tỉnh Bình Dương đối với công tác phòng, chống ma túy được nâng lên 

rõ rệt. Các cấp, các ngành và đoàn thể đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương 

trình, kế hoạch, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và 

đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, công tác tuyên 

truyền phòng, chống ma túy, phổ biến Luật Phòng chống ma túy được duy trì, 

người nghiện ma túy được lập danh sách thống kê, bước đầu đã khắc phục những 

khó khăn, vướng mắc về thủ tục lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc; cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương được bảo vệ an toàn, đã phát 

hiện đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn hoạt động liên tỉnh, 

xuyên quốc gia, kể cả tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài; số vụ phạm tội về ma 

túy và khối lượng các chất ma túy bị phát hiện bắt giữ có chiều hướng gia tăng; 

công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp về ma túy ngày càng đi vào chiều sâu. 

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự phục vụ sự 

nghiệp xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Tuy nhiên, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

vẫn diễn biến phức tạp, số lượng người nghiện ma túy gia tăng nhanh, các biện 

pháp cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng không hiệu quả, cơ sở cai nghiện 

ma túy của tỉnh Bình Dương luôn trong tình trạng quá tải chưa đáp ứng được nhu 

cầu thực tế đòi hỏi. Tội phạm ma túy sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo 

quyệt, chúng câu kết với tội phạm hình sự, trang bị vũ khí nóng manh động sẵn 

sàng chống trả lực lượng truy bắt. Tội phạm ma túy tổ chức thành các đường dây, 

băng nhóm và lựa chọn Bình Dương là địa bàn trung chuyển ma túy từ các tỉnh 
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phía Bắc qua các tuyến QL1A, QL13, QL1K, bến xe Lam Hồng, Sông La, ga Sóng 

Thần để tập kết tại các địa bàn trọng điểm như thành phố Thủ Dầu Một, thị xã 

Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên sau đó vận chuyển ma túy đi các tỉnh, 

thành phía Nam tiêu thụ, đã xuất hiện tội phạm ma túy có liên quan đến người 

nước ngoài hoạt động trên địa bàn. Các chất ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều 

gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng nhất là tình trạng người sử sụng chất ma túy bị 

loạn thần, ngáo đá gây tâm trạng lo sợ cho cộng đồng. Tội phạm ma túy và tệ nạn 

ma túy thực tế đã trở thành hiểm họa, đe dọa đến sự phát triển bền vững của tỉnh 

nhà, gây tổn hại sức khỏe của một bộ phận nhân dân, là nguồn phát sinh các loại 

tội phạm, gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong nhân dân. 

Tình hình trên có nguyên nhân khách quan là do áp lực gia tăng của tội phạm 

ma túy trên phạm vi cả nước. Song chủ yếu vẫn là do nguyên nhân chủ quan: 

Nhiều cấp ủy, lãnh đạo nhiều địa phương chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và đầu 

tư nguồn lực cho công tác phòng chống ma túy; một số cán bộ, đảng viên chưa 

thực sự gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm phòng chống ma túy.    

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Mục tiêu 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân nhằm từng 

bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Xóa bỏ triệt để các tổ chức, 

đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép 

chất ma túy trong tỉnh. Ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào trong 

tỉnh, không để Bình Dương là địa bàn trung chuyển ma túy. Kiểm soát và quản lý 

chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần. Nâng cao hiệu 

quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, hạn chế phát sinh người nghiện mới. 

Quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, 

góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

- Tăng cường lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước. 

Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực 

tiếp của các cấp ủy, sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp, sự tham gia 

của hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương 

là nòng cốt, chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

- Phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, 

vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết 

tâm rất cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các 

tổ chức chính trị - xã hội. 
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- Kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa giảm cung, giảm cầu và giảm 

tác hại ma túy. Coi trọng công tác cai nghiện bắt buộc, khuyến khích tự nguyện cai 

nghiện và quản lý người nghiện ngoài xã hội không để gây ra các vụ phạm tội. 

- Đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy là đầu tư cho sự phát triển bền 

vững của tỉnh nhà. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát 

ma túy. Củng cố lực lượng chuyên trách đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công 

tác đấu tranh phòng, chống ma túy. 

- Tội phạm và tệ nạn ma túy là vấn đề của đất nước và quốc tế, do đó các 

chính sách phòng, chống ma túy của tỉnh Bình Dương phải đặt trong bối cảnh 

chung của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước; phải phối hợp hành động chung để 

giải quyết vấn đề ma túy và tăng cường hợp tác quốc tế; thực hiện nhất quán quan 

điểm không hợp pháp hóa các chất ma túy. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp 

a) Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách 

nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát 

ma túy. Hằng năm phải có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo; định kỳ hàng 

tháng hoặc hằng quý, nghe báo cáo và cho ý kiến cụ thể về thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống ma túy. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo 

gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức 

đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải 

chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ 

trách. Lấy hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn được giao phụ 

trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng các địa phương hàng 

năm. 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong 

phòng, chống ma túy; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và 

nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma 

túy. 

Kiến nghị, đề xuất Nhà nước sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và 

các văn bản pháp luật khác có liên quan theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp 

với thực tiễn công tác phòng, chống ma túy. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn 

bản quy phạm pháp luật về ma túy do tỉnh Bình Dương ban hành phù hợp với quy 

định mới và tình hình thực tế của địa phương; rà soát, khắc phục những sơ hở, 

thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, nhất là quản lý các hoạt động hợp pháp 

về ma túy, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài trên 

địa bàn tỉnh... không để tội phạm lợi dụng hoạt động. 
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Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phòng, chống ma túy trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng giai đoạn tiếp theo bảo 

đảm sát với yêu cầu thực tiễn và có tính khả thi cao. 

b)Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma 

túy trong quần chúng nhân dân, trong đó tập trung vào nhóm thanh thiếu niên, học 

sinh, sinh viên và công nhân. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, 

điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở. Kịp thời động viên, 

khen thưởng những tập thể, cá nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng, chống ma túy. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây 

dựng chương trình hành động, tổ chức phát động Phong trào "Toàn dân tham gia 

phòng, chống ma túy" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh", Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ 

quốc" và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có 

ma túy. 

c) Phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò 

chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của lực lượng Công an tỉnh 

Bình Dương trong chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây 

mua bán, vận chuyển ma túy từ các địa phương khác đến địa bàn, phối hợp chặt 

chẽ giữa các lực lượng công an, hải quan, công thương, y tế, nông nghiệp phát 

triển nông thôn trong quản lý chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma 

túy không để tội phạm lơi dụng sản xuất trái phép chất ma túy. Thực hiện đồng bộ 

các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy; triệt xóa các 

tụ điểm, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong các cơ sở kinh 

doanh có điều kiện về an ninh trật tự (vũ trường, quán bar, quán karaoke, nhà 

nghỉ...). Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các tội phạm về ma túy, triệt để thu 

hồi tài sản do phạm tội về ma túy mà có. Kịp thời phát hiện, triệt phá hoạt động 

trồng cây có chứa chất ma túy. 

d) Tổng kết, đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy để có sự điều 

chỉnh cho phù hợp theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện 

có hiệu quả, chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người 

sau cai. Đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất 

ma túy, tập trung ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Có biện pháp quản lý 

chặt chẽ đối với người nghiện ma túy, không để phát sinh tội phạm. 

e) Tăng cường các nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma 

túy. Tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách 

làm công tác phòng, chống ma túy từ tỉnh tới cơ sở, bảo đảm đủ khả năng, điều 

kiện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Hằng năm tăng mức đầu tư từ ngân sách nhà 
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nước, đồng thời tích cực tranh thủ các nguồn lực, huy động sự đóng góp của các tổ 

chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, bảo đảm kinh phí cho 

công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và ưu tiên đầu tư nguồn lực, trang thiết 

bị chuyên dụng cho công tác phòng, chống ma túy. Có chính sách động viên, hỗ 

trợ người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán bộ, chiến sĩ hy 

sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy. 

f) Tăng cường, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, 

chống và kiểm soát ma túy thông qua các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hợp tác 

giữa chính quyền tỉnh Bình Dương với các tỉnh, thành phố thuộc các quốc gia hoặc 

qua các kênh hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy của nhà nước Việt Nam có 

liên quan đến tỉnh Bình Dương. 

g) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và sơ kết, tổng kết rút kinh 

nghiệm từng lĩnh vực, chuyên đề về phòng, chống và kiểm soát ma túy, góp phần 

đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phòng, chống ma 

túy trong tình hình mới. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác triển khai và quán triệt, thực hiện 

- Các cấp ủy Đảng tiến hành triển khai, quán triệt và tổ chức 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 cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các 

cơ quan ban ngành cấp tỉnh, thường trực cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan có liên 

quan đến công tác phòng, chống ma túy của huyện, thị, thành phố; Ban chỉ đạo 138 

cấp tỉnh và huyện. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Tỉnh và các cơ quan chuyên trách, các 

sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng của mình tổ chức triển khai quán 

triệt Chỉ thị và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp định hướng các cơ quan thông tin, truyền 

thông, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của 

của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy đến mọi 

tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên,…với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, 

phù hợp. 

- Các cấp ủy Đảng chỉ đạo việc tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị cho cán 

bộ, đảng viên và nhân dân thuộc diện mình quản lý. Gắn với công tác này, Đảng 

ủy cấp xã và Đảng ủy các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy đề ra kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị này trên địa phương mình. 
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- Kiện toàn, củng cố các Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là BCĐ138). 

2. Khen thƣởng, kỷ luật 

- Từng cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền nêu 

cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy, nếu để xảy ra tình hình ma 

túy phức tạp kéo dài ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách phải chịu trách nhiệm 

và bị xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền, đồng thời có hình thức khen thưởng 

các đơn vị, địa phương làm tốt. Lấy hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy là 

một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng các địa phương hằng năm. 

- Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong 

phòng, chống ma túy; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân 

và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống 

ma túy; nếu để người thân trong gia đình (vợ, chồng, con) nghiện ma túy hoặc có 

hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống ma túy phải chịu trách nhiệm liên đới và 

tùy theo mức độ phải xem xét không được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào 

các chức vụ lãnh đạo hoặc xem xét miễn nhiệm, cách chức… 

3. Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng 

Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện Chương trình hành động này. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Thường trực 

Tỉnh ủy. 

Hàng quý (hàng tháng đối với địa bàn trọng điểm), Thường trực cấp ủy các 

cấp phải nghe và có ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc thực hiện kế hoạch phòng, chống 

ma túy theo Chỉ thị số 36-CT/TW và Chương trình hành động này. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương, 

- Ban Nội chính Trung ương, 

- Đảng ủy Công an Trung ương, 

- Các đ/c Tỉnh ủy viên, 

- Các ban xây dựng đảng, ban cán sự Đảng, Đảng 

đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận đoàn thể Tỉnh, 

- Lưu VPTU, Thành (g+pdf). 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
Nguyễn Hoàng Thao 
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