
 

BÁO CÁO 
Tình hình, kết quả công tác phòng,  

chống ma túy trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân thành phố 

báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ như sau: 

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN MA TÚY 

1. Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm 

soát chặt chẽ. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, số người nghiện ma 

túy tiếp tục gia tăng. Đáng chú ý số người mới sử dụng ma túy bị phát hiện đa số 

đều sử dụng ma túy tổng hợp, các chất hướng thần thay vì sử dụng heroin như 

trước đây. Công tác quản lý người nghiện ma túy còn nhiều bất cập, vận động 

người nghiện tự nguyện tham gia điều trị nghiện bằng uống Methadone hiệu quả 

chưa cao. Điều đáng lo ngại số người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa. Hình 

thức sử dụng ma túy đa dạng với phương thức sử dụng ngày càng đơn giản, 

nhanh gọn.  

2. Tội phạm vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa 

bàn thành phố chủ yếu là nhỏ lẻ. Nguồn ma túy được vận chuyển về thành phố 

Cần Thơ được phát hiện chủ yếu từ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn khu 

vực biên giới Tây Nam. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy 

phổ biến như: cất giấu ma túy kín đáo trong người; thuê nhà nghỉ, khách sạn, sử 

dụng điện thoại di động và trang mạng xã hội để giao dịch, mua bán; vận chuyển 

ma túy bằng xe khách; thuê người khác vận chuyển, lợi dụng dịch vụ bưu chính; 

thủ đoạn tuy không mới nhưng các đối tượng biến hóa tinh vi hơn gây khó khăn 

cho lực lượng truy bắt.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

a) Tham mưu Thành ủy Cần Thơ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-

CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục tăng cường 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình 

mới” trên địa bàn thành phố;  

b) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, 

chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 
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phòng, chống ma túy đến năm 2020; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07 tháng 4 năm 

2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Đề 

án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; Đề án số 

05/ĐA-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 về phòng, chống ma túy trên địa bàn 

thành phố giai đoạn 2017 - 2020; tổng kết Luật phòng, chống ma túy năm 2000 

(sửa đổi, bổ sung năm 2008); ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 

“Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”; kiện 

toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố; công nhận xã Trường 

Long, huyện Phong Điền đạt tiêu chí chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về 

trật tự an toàn xã hội năm 2018; tiếp tục lựa chọn 09 địa bàn phường, xã, thị trấn 

thực hiện công tác chuyển hóa năm 2019; 

 c) Chỉ đạo lực lượng chức năng mở 02 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 

phạm, vi phạm pháp luật về ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống 

ma túy. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy theo từng 

chuyên đề như: phòng, chống ma túy trong học đường; phòng, chống ma túy 

trong thanh thiếu niên; phòng, chống sử dụng ma túy trong các cơ sở ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện. Định kỳ chỉ đạo tổ chức rà soát, thống kê tình hình 

người nghiện ma túy, số người nghiện ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá”, 

người mắc bệnh tâm thần có biểu hiện gây mất trật tự tại địa phương để có biện 

pháp quản lý; lập hồ sơ áp dụng theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 

tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 

30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; vận động gia đình đưa người 

nghiện ma túy tham gia điều trị Methadone; 

 d) Tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” 

và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2018; sơ kết 02 năm thực hiện 

Nghị quyết liên tịch số 03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong 

thanh thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2018 với sự tham gia của hơn 450 đại biểu là 

lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố, đoàn viên, thanh niên tham gia; Hội nghị 

quán triệt nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên 

với hơn 600 đại biểu tham dự là lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, địa 

phương, các Bí thư đoàn cơ sở, đoàn trường, đoàn xã, phường, thị trấn, đoàn các 

trường Trung học phổ thông, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên 

quận, huyện, Chủ tịch Hội sinh viên, đoàn viên thanh niên tiêu biểu các trường 

Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và các Khu công nghiệp, Khu chế 

xuất; Hội nghị tập huấn công tác mở hồ sơ điều tra cơ bản hệ người sử dụng ma 

túy, cách lập hồ sơ áp dụng biện pháp hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường, 

xã, thị trấn. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong công tác phòng, chống ma túy; 
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đ) Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm chỉ đạo lực lượng chức năng tổ 

chức họp giao ban công tác phòng, chống ma túy để đánh giá những kết quả đạt 

được, chưa được, nguyên nhân tồn tại, bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy thời gian tiếp theo. Trên cơ sở 

nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban ngành, đoàn thể, 

địa phương đã cụ thể hóa, lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch công tác 

theo hệ dọc triển khai đến tận cơ sở, nhất là lực lượng tham gia phòng, chống ma 

túy quán triệt thực hiện. 

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

a) Với phương châm phòng ngừa là cơ bản, hướng về cơ sở, các sở, ban 

ngành, đoàn thể và địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên 

truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy với nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh, truyền hình; 

trực quan qua tranh, ảnh, pano, áp phích, tờ bướm, tờ rơi; tổ chức tọa đàm, hội 

thảo, hội thi, hội trại, diễn đàn, sân khấu hóa; qua các buổi tập huấn, họp dân, 

sinh hoạt câu lạc bộ… với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng địa 

bàn, khu vực, đối tượng. Công tác tuyên truyền trong học sinh, sinh viên được 

tăng cường thông qua việc lồng ghép vào chương trình chính khóa, ngoại khóa, 

các buổi sinh hoạt; 

b) Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết 

hợp với các cuộc vận động khác tại cơ sở; nhiều mô hình phòng, chống ma túy 

được các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương chỉ đạo xây dựng, duy trì và 

nhân rộng ở cơ sở phát huy tính tích cực như: Mô hình “Toàn dân tham gia tố 

giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng”, mô hình “Phòng, chống tội 

phạm bằng hệ thống Camera an ninh” của Công an thành phố; mô hình “Quản 

lý, cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng ở cộng đồng dân cư”, mô hình “Phòng 

ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố; Câu lạc bộ “Hồi gia” của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội; “Câu lạc bộ pháp luật”, “Quán cà phê pháp luật” của Sở Tư pháp; Câu 

lạc bộ “Không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Xã hội hóa 

tuần tra nữ canh gác” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Câu lạc bộ “6 không” (không 

tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không bạo lực gia đình, không khiếu 

kiện sai pháp luật và không vi phạm Luật giao thông) của Hội Cựu chiến binh; 

mô hình “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã 

hội”, 4 không “Không sử dụng, không sản xuất, không buôn bán, không vận 

chuyển ma túy” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; mô hình “5 trong 1 về an ninh, trật 

tự”, mô hình “Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội 

phạm bằng xe mô tô lưu động” của quận Ninh Kiều, Cái Răng...; 

c) Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân và 

Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy (26 tháng 6), cùng với việc mở các đợt cao 

điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, công tác tuyên truyền phòng, chống 

ma túy được đẩy mạnh với quy mô lớn; các báo, đài đều đăng tải hàng trăm tin, 

bài và tăng thời lượng phát sóng các chương trình tuyên truyền, giáo dục về 
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phòng, chống ma túy; đồng thời, các hoạt động mít tinh, diễu hành, ra quân 

phòng, chống ma túy cũng được tổ chức, đã tạo một khí thế phòng, chống ma 

túy rộng khắp trong các cấp, các ngành với sự tham gia của đông đảo các tầng 

lớp nhân dân. Qua đó, góp phần làm chuyển biến cơ bản về nhận thức, tinh thần 

cảnh giác, ý thức, trách nhiệm phòng, chống ma túy của quần chúng nhân dân, 

góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. 

3. Công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy 

Qua rà soát, trên địa bàn thành phố hiện có 3.069 người nghiện, so với 

cùng kỳ năm 2018 tăng 326 người.  

Nguyên nhân tăng là do mua bán chất ma túy mang đến siêu lợi nhuận, từ 

đó thu hút nhiều người tham gia mua bán và dùng nhiều thủ đoạn để dụ dỗ, lôi 

kéo người khác sử dụng, thậm chí có người nghiện vừa sử dụng, vừa mua bán. 

Bên cạnh đó, một bộ phận thanh, thiếu niên quan tâm giáo dục của gia đình, tò 

mò thiếu hiểu biết, đua đòi cho rằng sử dụng ma túy mới sành điệu nên dẫn đến 

số người nghiện tăng. 

a) Đối tượng liên quan đến ma túy: 274 người; 

 b) Số người nghiện có biểu hiện “ngáo đá”: 50 người; 

c) Số người mắc bệnh tâm thần có biểu hiện gây mất trật tự: 281 người; 

 d) Số điểm phức tạp về ma túy: Năm 2017, chuyển sang 03 điểm, đã triệt 

xóa, vô hiệu hóa 03 điểm, hiện không còn điểm phức tạp về ma túy; 

 đ) Số học sinh, sinh viên sử dụng các chất liên quan đến ma túy: 02 trường 

hợp (Trường Đại học Cần Thơ: 01 trường hợp; Trường THPT Dân tộc Nội trú 

quận Ô Môn: 01 trường hợp). 

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

a) Năm 2018: 

- Triệt phá 12 chuyên án, bắt 69 đối tượng; 374 vụ, 604 đối tượng tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây cần sa, so với năm 

2017 triệt phá nhiều hơn 43 vụ, thu giữ 7,4 kg cần sa khô, 8,5 kg cần sa tươi, 

695 gram ma túy tổng hợp, 54,6 gram heroin, 98,3 gram cỏ Mỹ; khởi tố 265 vụ, 

385 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 48 vụ, 106 đối tượng, số tiền 134,2 

triệu đồng; 

- Phát hiện 353 vụ, 727 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt 

267 trường hợp, số tiền 220 triệu đồng, số còn lại lập hồ sơ áp dụng theo các 

Nghị định của Chính phủ; 

- Lập 825 hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, so với năm 2017 tăng 247 hồ sơ; 

405 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc theo Nghị định số 

221/2013/NĐ-CP, so với năm 2017 tăng 170 hồ sơ. 
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b) Sáu tháng đầu năm 2019: 

- Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về việc tổng kiểm soát xe ô tô từ 

08 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, Công an thành phố đã ban hành Kế 

hoạch số 10/KH-CATP-PV01 ngày 21 tháng 01 năm 2019 tổ chức triển khai 

thực hiện. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma 

túy, Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát Cơ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao 

thông tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông kết hợp kiểm soát nồng độ cồn, ma 

túy đối với tài xế chạy xe khách, xe container được 1.850 cuộc với 7.864 lượt 

cán bộ chiến sỹ tham gia. Qua test nhanh, phát hiện 03 tài xế dương tính với chất 

ma túy. Đã khởi tố 01 trường hợp về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; 

xử phạt vi phạm hành chính 02 trường hợp, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm 

giữ phương tiện 07 ngày; 

 - Triệt phá 05 chuyên án, bắt 32 đối tượng; phát hiện 176 vụ, 274 đối 

tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, so với cùng kỳ năm 

2018 triệt phá ít hơn 15 vụ, thu giữ 15,5296 gram heroin, 715,2895 gram ma túy 

tổng hợp; khởi tố 139 vụ, 191 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ, 23 

đối tượng, số tiền 33 triệu đồng, số còn lại tiếp tục điều tra làm rõ; 

- Phát hiện 71 vụ, 153 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt 

63 trường hợp, số tiền 46,5 triệu đồng, số còn lại lập hồ sơ áp dụng theo các 

Nghị định của Chính phủ; 

- Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp 

với các Ngành Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tư pháp, Tòa án nhân 

dân lập 371 hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, so với cùng kỳ năm 2018 giảm 40 hồ 

sơ; 194 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 

221/2013/NĐ-CP, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 20 hồ sơ. 

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

công tác quản lý và kiểm soát tiền chất 

Thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt 

động hợp pháp liên quan đến ma túy. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy 

chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa 

bàn thành phố và triển khai đến các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố và Ủy 

ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện.  

Nhìn chung, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chấp hành đúng các 

quy định của pháp luật về kinh doanh hóa chất. Tất cả đều được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất và đáp ứng đầy đủ các điều kiện cơ bản 

trong hoạt động kinh doanh hóa chất, nhất là các hóa chất nguy hiểm; có mở sổ 

theo dõi riêng về việc xuất, nhập, tồn kho đối với các hóa chất là tiền chất; có 

lập phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc; thực hiện báo cáo định kỳ về tình 
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hình kinh doanh tiền chất ma túy; từ năm 2018, đến nay chưa phát hiện trường 

hợp vi phạm. 

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

a) Cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố: 

- Số học viên đầu kỳ: 443 học viên; 

- Tổng số học viên hiện nay: 512 học viên (11 nữ), so với đầu kỳ tăng 69 

học viên, trong đó: 

+ Số cai nghiện bắt buộc tại thành phố Cần Thơ: 352 học viên; 

+ Cai nghiện bắt buộc tại tỉnh Hậu Giang: 117 học viên (do Hậu Giang 

chưa có cơ sở cai nghiện bắt buộc); 

+ Người nghiện không có nơi cư trú ổn định: 23 học viên; 

+ Cai nghiện tự nguyện: 20 học viên. 

b) Cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy Tấn Hưng: 1.092 lượt người cai 

nghiện; 

c) Cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện: 

- Thành lập 61 Tổ công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố (tại 

các xã, phường, thị trấn), trong đó: Bình Thủy 08, Cái Răng 07, Ô Môn 07, Thốt 

Nốt 09, Thới Lai 13, Phong Điền 07, Cờ Đỏ 10; 

- Thành lập 8/9 Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng 

(theo tiến độ đề ra, huyện Cờ Đỏ sẽ thành lập Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện 

ma túy tại cộng đồng vào năm 2020).  

d) Công tác điều trị Methadone: Duy trì 05 cơ sở điều trị (tại quận Ninh 

Kiều, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS); 05 

cơ sở cấp phát thuốc Methadone (tại Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, huyện 

Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố); 

Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tổ chức vận động người 

nghiện tham gia điều trị Methadone. Hiện nay, số người tham gia điều trị là 395 

người, đạt 88,6% chỉ tiêu cả năm.  

7. Công tác kiểm tra, kiểm soát, vận động nhân dân không trồng cây 

có chứa chất ma túy 

Nhằm ngăn chặn việc trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy, Ủy ban 

nhân dân thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa 

phương giám sát chặt chẽ, nhất là các địa bàn trọng điểm có nguy cơ trồng cây 

có chứa chất ma túy. Thường xuyên chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất 

ma túy trên địa bàn; đồng thời nâng cao hiệu quả các chương trình xóa đói giảm 

nghèo, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng địa bàn, đặc biệt là 
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đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa.  

Từ năm 2018 đến nay, phát hiện 01 vụ, 01 đối tượng (trong năm 2018) có 

hành vi trồng cây cần sa tại Phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thu giữ 83 

cây cần sa tươi, trọng lượng 8,5 kg, xử lý hành chính số tiền 3,5 triệu đồng. 

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

Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy tại cơ 

sở, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện Dự án 

“Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” gắn 

với thực hiện Đề án “Xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình quốc gia 

xây dựng nông thôn mới” đã tạo những chuyển biến tích cực ở nhiều địa 

phương. 

Trong tổng số 85 xã, phường, thị trấn, có 01 xã không tệ nạn ma túy (xã 

Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh chiếm 1,2%), so với cùng kỳ năm 2018 giảm 08; 

84 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy (chiếm 98,8%), so với cùng kỳ năm 

2018 tăng 08; trong đó, trọng điểm loại I: 04 (chiếm 4,7%), tăng 01; trọng điểm 

loại II: 12 (chiếm 14,1%), tương đương so với cùng kỳ; trọng điểm loại III: 37 

(chiếm 43,5%), tăng 02; số xã, phường, thị trấn không phải trọng điểm: 31 

(chiếm 36,5%), tăng 05 xã, phường, thị trấn. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

a) Trong bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong nước diễn 

biến phức tạp, được sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm; các Bộ, ngành 

Trung ương mà trực tiếp là Thành ủy Cần Thơ, Hội đồng nhân dân thành phố, sự 

tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, công tác phòng, chống ma 

túy đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác phòng ngừa, đấu tranh 

chống tội phạm ma túy được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên 

tục, nhiều đường dây, điểm phức tạp về ma túy được phát hiện, triệt xóa; 

b) Số người nghiện ma túy trên địa bàn từng bước được quản lý. Công tác 

lập hồ sơ áp dụng giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc được quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Công tác cai nghiện có những 

chuyển biến tích cực, Chương trình điều trị Methadone ngày càng được mở rộng. 

Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống ma túy tiếp tục 

được đổi mới gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống HIV/AIDS, mại dâm, phòng chống mua bán người với thực 

hiện các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhận thức về 

tác hại của ma túy và trách nhiệm phòng, chống của cán bộ, nhân dân được nâng 

lên. Các lực lượng chuyên trách tiếp tục được kiện toàn và nâng cao năng lực, 

phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và trực 

tiếp đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy. Từ đó, góp phần kiềm chế sự gia 
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tăng của tội phạm ma túy, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, địa 

phương trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế: 

- Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, số người 

nghiện ma túy ngày càng gia tăng; 

- Công tác tuyên truyền còn dàn trải, có lúc, có nơi còn trùng lắp; chưa có 

tính chiến lược trong từng giai đoạn; thiếu sản phẩm tuyên truyền cho từng đối 

tượng; các chương trình phòng ngừa chuyên biệt chưa phát huy hiệu quả với 

nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có 

việc chưa chặt chẽ; 

 - Quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên một số lĩnh vực còn nhiều sơ hở, 

bất cập để tội phạm lợi dụng hoạt động; công tác phối hợp kiểm tra liên ngành 

phòng, chống tệ nạn xã hội chưa nhịp nhàng, thật sự phát huy hiệu quả; 

 - Vấn đề quản lý, chữa trị cho người sử dụng ma túy bị loạn thần là rất 

khó khăn; công tác cai nghiện tại cộng đồng, các hoạt động tư vấn, sinh hoạt 

nhóm, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm vẫn còn ít. Cai nghiện và giải quyết sau cai 

nghiện vẫn còn lúng túng, hiệu quả còn thấp. Số trường hợp duy trì điều trị 

Methadone ngày càng giảm, số trường hợp đăng ký điều trị mới và điều trị lại 

vẫn còn thấp. 

 b) Nguyên nhân: 

 - Hoạt động sản xuất, mua bán ma túy mang lại siêu lợi nhuận, cùng với 

số người nghiện ma túy nhiều. Những yếu tố tất yếu của quy luật cung - cầu đã 

dẫn đến sự tồn tại và gia tăng tội phạm về ma túy; thậm chí có người nghiện vừa 

sử dụng, vừa mua bán; 

 - Ma túy tổng hợp bao gồm rất nhiều loại khác nhau, nghiện ma túy tổng 

hợp không có triệu chứng điển hình nên khó khăn trong chẩn đoán, điều trị 

nghiện ma túy; 

- Nghiện ma túy là loại bệnh mãn tính, tái phát, cần được điều trị lâu dài 

bằng các giải pháp y tế, xã hội, nhưng vẫn còn quan điểm thiên về giải pháp 

hành chính, ý thức phòng ngừa chưa cao; 

- Do sự phát triển nhanh chóng của các địa điểm vui chơi, giải trí như 

quán bar, vũ trường, karaoke… hay các loại hình kinh doanh có điều kiện về an 

ninh trật tự như nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ..., trong khi đó, công tác quản lý 

nhà nước trong một số lĩnh vực như quản lý kinh doanh có điều kiện về an ninh 

trật tự, quản lý xuất, nhập khẩu, quản lý các loại tiền chất, thuốc tân dược… vẫn 

còn nhiều bất cập, sơ hở dễ bị các đối tượng lợi dụng; 

- Việc quản lý thanh thiếu niên lang thang còn khó khăn, chưa có biện 

pháp giúp đỡ thanh, thiếu niên một cách căn bản. Công tác quản lý, chăm lo giáo 
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dục của gia đình, nhà trường lỏng lẻo, thiếu phương pháp giáo dục thích hợp với 

tâm lý lứa tuổi, thiếu tri thức về phòng chống ma tuý. Nhiều em thiếu người 

chăm sóc, giáo dục hoặc gia đình không hòa thuận, làm cho các em chán nản dễ 

bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo; 

- Một bộ phận người dân có hoàn cảnh khó khăn về đời sống, bị cám dỗ 

đồng tiền nên bị tội phạm lợi dụng lôi kéo tiếp tay tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán ma túy. 

3. Bài học kinh nghiệm 

a) Công tác phòng, chống ma túy chỉ đạt hiệu quả cao khi phát huy được 

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản 

lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng 

Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và sự ủng hộ, tham 

gia tích cực của các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng các tầng lớp 

nhân dân. Quá trình triển khai thực hiện cần chỉ đạo sâu sát, kịp thời, tăng cường 

công tác kiểm tra, hướng dẫn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban 

Chỉ đạo 138 các cấp; 

b) Trong công tác phòng, chống ma túy, công tác truyền thông đóng vai 

trò rất quan trọng để nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

nhân dân và các lực lượng vũ trang đối với công tác này. Công tác truyền thông 

cần được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa 

dạng, phù hợp với từng loại đối tượng và địa bàn cụ thể; thường xuyên sơ, tổng 

kết nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng 

những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma 

túy; 

c) Công tác phòng, chống ma túy cần sử dụng đồng bộ các biện pháp, 

trong đó hết sức coi trọng biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật, kết hợp đấu tranh 

theo tuyến với làm trong sạch địa bàn, có kế hoạch, phương án cụ thể và bảo vệ 

an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tham gia; 

d) Công tác cai nghiện và quản lý sau cai giữ vai trò quan trọng góp phần 

làm trong sạch địa bàn, giảm tội phạm và tệ nạn ma túy; chú trọng đổi mới cả về 

chỉ đạo, điều hành và cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng công tác cai 

nghiện tập trung, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; vấn đề quan trọng đến việc 

chống tái nghiện là phát hiện sớm và cai nghiện kịp thời, không phân biệt đối 

xử, thường xuyên quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ tạo các điều kiện giải quyết việc làm 

cho đối tượng; 

đ) Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy là 

nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần đưa ra những giải pháp, quyết sách nhằm 

khắc phục những sơ hở, thiếu sót, giải quyết kịp thời tình hình tội phạm và tệ 

nạn ma túy; 

e) Thường xuyên quan tâm đầu tư về nguồn lực, đó là việc hỗ trợ, kiện 

toàn tổ chức bộ máy phòng, chống ma túy, nhất là lực lượng chuyên trách, đào 
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tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên sâu, bản lĩnh chính trị vững vàng, được 

đầu tư trang thiết bị, phương tiện, máy móc, công nghệ tiên tiến trong đấu tranh 

chống tội phạm ma túy; 

g) Cần nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma 

túy; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết không 

để hình thành hoặc phát sinh tình hình phức tạp về ma túy. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2019 

1. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, trọng tâm là quán triệt sâu rộng Chương 

trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07 tháng 4 

năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố 

trong tình hình mới; Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an 

toàn xã hội; Đề án phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 

2020; Dự án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị 

trấn, tổ chức thực hiện có hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma túy.  

2. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện 

pháp tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nổi lên 

về tội phạm, tệ nạn ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tiếp tục mở các 

đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy theo chuyên đề. Đẩy nhanh tiến độ điều 

tra, truy tố, xét xử tội phạm và tổ chức xét xử án điểm nhằm răn đe, giáo dục tội 

phạm. 

 3. Đổi mới nội dung, biện pháp công tác tuyên truyền, hướng mạnh về cơ 

sở, chú trọng địa bàn trọng điểm, phức tạp, đối tượng có nguy cơ cao... Đẩy 

mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. 

Rà soát, kiện toàn các tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ sở; xây 

dựng, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, 

trong đó phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận, đoàn thể. 

 4. Tập trung điều tra cơ bản, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình người 

nghiện ma túy, người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá”, người 

mắc bệnh tâm thần và đối tượng có liên quan đến ma túy, nhất là các đối tượng 

có tiền án, tiền sự, các đối tượng sau cai có biểu hiện hoạt động phạm tội để có 

biện pháp quản lý, đấu tranh sát hợp. 

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc theo quy định; huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá 

nhân vào công tác cai nghiện, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Tích 

cực phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, địa phương thực hiện tốt công tác 

quản lý người nghiện sau cai tại gia đình, cộng đồng. Vận động người nghiện ma 

túy tham gia điều trị Methadone đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

6. Tăng cường kiểm tra các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về 
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an ninh trật tự, việc sử dụng, quản lý, cấp phát thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, các loại tiền chất dùng trong các Bệnh viện, cơ sở y tế và nhà thuốc, khắc 

phục những sơ hở, thiếu sót không để các đối tượng ma túy lợi dụng để hoạt 

động phạm tội trong các lĩnh vực này. 

7. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn 

ma túy; tích cực tuyên truyền, vận động người dân không trồng cây có chứa chất 

ma túy; phát hiện, triệt xóa 100% diện tích trồng cây có chứa chất ma túy. 

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ./. 

 (Báo cáo này thay thế Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 10 tháng 6 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 

Nơi nhận:                                                               
  - TT. TU, TT. HĐND TP; 

  - UBND TP (1ABCDEG); 

  - Đại biểu HĐND TP; 

- UBMTTQVN TP và các thành viên; 

  - TAND TP; Viện KSND TP; 

  - Sở, ban, ngành TP;   

  - UBND quận, huyện; 

  - VP UBND TP (3E); 

  - Lưu: VT, M. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                      

                       Đào Anh Dũng 
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