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BÁO CÁO
Sơ kết tình hình, kết quả công tác PCMT năm 2021

và phương hướng công tác năm 2022

Thực hiện Công văn số 3632/BCĐ ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ban 
chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống ma 
túy năm 2021, Ban chỉ đạo 138 huyện Tứ Kỳ báo cáo kết quả với những nội dung 
sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCMT NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VỀ TỆ NẠN MA TÚY
1. Tình hình tội phạm ma tuý

Trong năm vừa qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn 
huyện Tứ Kỳ tiếp tục được kiểm soát. Công tác quản lý nhà nước về phòng, 
chống ma túy đi vào nề nếp và có hiệu quả. Tuy nhiên tội phạm về ma tuý ngày 
càng diễn biến phức tạp, các đối tượng phạm tội về ma túy ngày càng tinh vi, 
xảo quyệt. Bên cạnh các hành vi vi phạm chiếm tỉ lệ cao như tàng trữ, sử dụng 
trái phép chất ma túy, trong kỳ vừa qua số vụ chứa chấp việc sử dụng trái phép 
chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng. Một số đối 
tượng có hành vi mua bán, sử dụng ma túy trái phép ngay tại nhà, phòng trọ với 
nhiều phương thức, thủ đoạn liên lạc, trao đổi, mua bán tinh vi gây khó khăn cho 
công tác phát hiện, bắt giữ.

Tội phạm ma tuý trên địa bàn huyện Tứ Kỳ chủ yếu là phạm tội tàng trữ 
trái phép chất ma túy (loại ma túy tổng hợp), do các đối tượng mua ma túy từ địa 
bàn huyện ngoài, tỉnh ngoài cất giấu, mang về sử dụng cho bản thân. Ma túy 
chúng thường cất giấu tại những nơi dễ tẩu tán vật chứng hoặc khó phát hiện 
như cầm tay; giấu vào đế dép, đế giầy; cạp quần, cạp áo ... khi bị phát hiện 
chúng sẵn sàng chống đối để vất ma túy ra khỏi người mục đích để quanh co 
chối tội.

2. Tình trạng người sử dụng trái phép CMT, người nghiện ma túy
Tổng số người nghiện ma túy có trên địa bàn hiện nay là 47 người (Nam 

47 người, nữ 0 người), giảm 07 người so với năm 2020. Trong đó: Từ đủ 16 đến 
dưới 18 tuổi: 0; Từ đủ 18 đến dưới 30 tuổi: 8; Từ đủ 30 tuổi đến trở lên: 39. 
Phân loại theo loại ma túy thường sử dụng: Heroine: 36 người; ma túy tổng hợp: 
11 người. Số lượng người nghiện giảm do chưa có hướng dẫn thống kê người 
nghiện ở cơ sở.
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II. KẾT QUẢ MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

Công an huyện với vai trò là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 huyện 
đã tham mưu xây dựng Kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 14/4/2021 về phòng, 
chống ma túy năm 2021; Kế hoạch số 636/KH-CAH(Đ5) ngày 16/4/2021 về xây 
dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy năm 2021; Kế hoạch số 1515/KH-
CAH(Đ5) ngày 01/11/2021 về triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy 
năm 2021 trong Công an huyện Tứ Kỳ. Căn cứ kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 
huyện, các ban, ngành đoàn thể, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện đã xây 
dựng kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức thực hiện, huy động sự tham gia của 
toàn xã hội trong công tác phòng chống ma tuý, gắn liền việc giải quyết tệ nạn 
ma tuý với giải quyết việc làm, phát triển kinh tế của địa phương. Điển hình, 
Công an huyện xây dựng kế hoạch Công tác năm 2020, giao chỉ tiêu cụ thể các 
mặt công tác về phòng, chống ma túy cho các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, 
thị trấn, như: Chỉ tiêu bắt giữ, khởi tố vụ án về ma túy; chỉ tiêu lập hồ sơ đưa đối 
tượng vào cơ sở cai nghiện... trong đó có nhiều đổi mới nhằm nâng cao hơn chất 
lượng công tác phòng, chống ma túy.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý
Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy được chú trọng thực 

hiện. Các ban, ngành, đoàn thể thông qua các hoạt động tập thể, thường xuyên 
tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy đối với cán bộ, công nhân viên 
nhằm ngăn ngừa việc cán bộ, công nhân viên và người thân của họ vi phạm 
pháp luật về ma túy, đồng thời vận động mọi người dân tích cực trong công tác 
phòng, chống ma túy. Cùng với ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa 
bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã trực tiếp hoặc phối hợp đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, tập trung vào các 
trường học, công ty, nhóm có nguy cơ cao tại những địa bàn tiềm ẩn phức tạp về 
ma túy. Đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trên mạng xã hội, 
Internet, đồng thời có biện pháp hạn chế việc quảng bá, lôi kéo sử dụng bất hợp 
pháp các chất ma túy qua các mạng này.

Xác định lấy công tác phòng ngừa là chính nên BCĐ138 huyện đã chỉ đạo 
lực lượng Công an nắm chắc tình hình an ninh trật tự. Do đó, tệ nạn ma túy trên 
địa bàn huyện Tứ Kỳ luôn được kiểm soát, không để xảy ra các tụ điểm hoạt 
động ma túy, đường dây tội phạm có tổ chức về ma túy công khai, kéo dài. Bên 
cạnh đó, Công an huyện Tứ Kỳ thường xuyên tăng cường thực hiện các mặt 
công tác NVCB, nâng cao chất lượng công tác ĐTCB, công tác sưu tra quản lý 
các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy trên địa bàn. Không để các đối tượng 
có điều kiện móc nối với nhau, giảm nguy cơ phát sinh ổ, nhóm tội phạm và làm 
tốt công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống ma túy. 
Công an huyện đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ thực hiện kiểm tra định kỳ và đột 
xuất nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh có điều kiện theo chức năng, nhiệm vụ nhằm 
phát hiện các sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về TTXH, qua đó 
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kịp thời phát hiện các đối tượng hình sự nghi vấn có biểu hiện hoạt động phạm 
tội hoặc tụ tập cấu kết thành băng nhóm.

3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý
Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 63 vụ, 149 đối 

tượng. Thu 7,713 gam heroine; 44,341 gam Methamphetamine; 6,053 gam 
ketamine; 0,933 gam MDMA. Ra Quyết định KTVA, KTBC: 40 vụ, 55 đối 
tượng. Ra Quyết định XPHC: 13 vụ, 56 đối tượng (Phạt tiền 54 đối tượng: 59 
triệu đồng, cảnh cáo 02 đối tượng). Giáo dục tại xã, thị trấn: 10 vụ, 27 đối 
tượng. Đưa vào CSCNBB: 11 đối tượng. Gồm các hành vi:

- Tàng trữ, mua bán, chứa chấp việc sử dụng TPCMT: 01 vụ, 07 đối 
tượng; Ra Quyết định KTVA, KTBC: 01 vụ, 03 đối tượng. Ra Quyết định 
XPHC: 04 đối tượng, số tiền: 7 triệu đồng. 

- Tàng trữ, chứa chấp việc sử dụng TPCMT: 02 vụ, 16 đối tượng; Ra 
Quyết định KTVA, KTBC: 02 vụ, 06 đối tượng. Ra Quyết định XPHC: 10 đối 
tượng số tiền: 11,75 triệu đồng.

- Tàng trữ, sử dụng TPCMT: 01 vụ, 03 đối tượng; Ra Quyết định KTVA, 
KTBC: 01 vụ, 02 đối tượng. Ra Quyết định XPHC: 01 đối tượng số tiền: 0,75 triệu 
đồng. 

- Mua bán, sử dụng TPCMT: 01 vụ, 04 đối tượng; Ra Quyết định KTVA, 
KTBC: 01 vụ, 03 đối tượng. Ra Quyết định XPHC: 01 đối tượng số tiền: 0.75 triệu 
đồng.

- Mua bán, tàng trữ TPCMT: 01 vụ, 02 đối tượng; Ra Quyết định KTVA, 
KTBC: 01 vụ, 02 đối tượng;

- Vận chuyển TPCMT: 01 vụ, 01 đối tượng; Ra Quyết định KTVA, 
KTBC: 01 vụ, 01 đối tượng.

- Mua bán TPCMT: 02 vụ, 02 đối tượng; Ra Quyết định KTVA, KTBC: 
02 vụ, 02 đối tượng.

- Tàng trữ TPCMT: 33 vụ, 38 đối tượng. Ra Quyết định KTVA, KTBC: 
31 vụ, 36 đối tượng, Ra Quyết định XPHC: 02 vụ, 02 đối tượng với tổng số tiền 
phạt: 2 triệu đồng. 

- Sử dụng TPCMT: 21 vụ, 76 đối tượng. Ra Quyết định XPHC: 11 vụ, 38 
đối tượng (Phạt tiền 36 đối tượng: 36.75 triệu đồng, cảnh cáo 02 đối tượng). 
Giáo dục tại xã, thị trấn: 10 vụ, 27 đối tượng. Đưa vào CSCNBB: 11 đối tượng. 

4. Công tác quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, 
công tác quản lý và kiểm soát tiền chất

Trong công tác quản lý, sử dụng đối với các chất gây nghiện, chất hướng 
tâm thần, tiền chất ma túy tại các trung tâm khám chữa bệnh trên địa bàn huyện 
Tứ Kỳ đã tuân thủ quy định trong Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 
của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 
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54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm 
thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Các trung tâm khám chữa bệnh trên địa bàn huyện đã chú trọng công tác 
quản lý các thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc 
đến nay chưa để xảy ra thất thoát, các hành vi vi phạm liên quan đến công tác 
quản lý sử dụng thuốc. Điều kiện bảo quản đảm bảo, sổ sách cập nhật thường 
xuyên, chấp hành việc kê đơn đúng quy định, số lượng thuốc phù hợp giữa sổ 
sách và tồn kho, nguồn thuốc rõ ràng, quá trình xuất nhập nghiêm ngặt, chặt chẽ. 
Không phát hiện hiện tượng lạm dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần 
trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Định kỳ báo cáo đầy đủ theo quy định.

Việc quản lý và sử dụng thuốc tại cơ sở Methadone trên địa bàn huyện đảm 
bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế và quản lý chất gây nghiện, không xảy ra 
sai sót nào trong quá trình quản lý, bảo quản, cấp phát và sử dụng. Cấp phát 
thuốc Merthadone cho bệnh nhân được cập nhật vào sổ theo dõi phát thuốc 
Methadone hàng ngày, sổ theo dõi xuất, nhập thuốc, phiếu theo dõi người bệnh 
điều trị bằng thuốc Methadone.

5. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai
Phòng LĐTB&XH huyện kết hợp với ngành Công an, chính quyền các 

xã, thị trấn nắm chắc số người nghiện ma tuý. Tổ chức quản lý chặt chẽ số người 
nghiện có mặt trên địa bàn, tiến hành xác minh các đối tượng người nghi nghiện 
để lập hồ sơ cai nghiện tại cộng đồng và cai nghiện tại trung tâm cai nghiện của 
tỉnh khi có đủ điều kiện. Tổng số người nghiện tại cộng đồng trên địa bàn huyện 
Tứ Kỳ tính đến thời điểm hiện tại là 47 người. Trong năm đã lập hồ sơ đề nghị 
Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ ra quyết định cho 11 người đi cai nghiện bắt buộc 
tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Hải Dương. 

Việc điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế Methadone tại trung tâm Y tế 
huyện Tứ Kỳ tiếp tục được duy trì thu hút người nghiện trên địa bàn huyện cũng 
như các địa bàn lân cận tìm đến điều trị. Tuy nhiên qua công tác bắt giữ, xử lý 
cho thấy một số người mắc nghiện vẫn tham gia điều trị bằng thuốc Methadone 
mà vẫn sử dụng ma túy. 

Nhìn chung công tác tự cai và sau cai nghiện đạt hiểu quả chưa cao. 
Người nghiện sau cai nghiện được dạy nghề có khả năng tìm kiếm việc làm khó 
khăn và không ổn định. Chưa có biện pháp thích hợp và hiệu quả trong công tác 
quản lý người nghiện sau khi hoàn thành cai nghiện ma túy trở về địa phương, 
nơi cư trú.

6. Công tác ngăn chặn trồng cây có chứa chất ma túy
Ban chỉ đạo 138 huyện thường xuyên chỉ đạo các thành viên trong BCĐ 

138 tổ chức tuyền truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân về tác hại của ma 
túy qua đó vận động nhân dân không trồng cây có chất ma túy. 
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Đến nay qua công tác rà soát, kiểm tra trên toàn địa bàn huyện về việc 
trồng cây có chứa chất ma túy chưa phát hiện trên địa bàn xã, thị trấn nào có 
diện tích trồng cây có chứa chất ma túy.

7. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy
Ban chỉ đạo 138 huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức thiết lập, củng cố, 

duy trì nâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan tệ nạn ma túy qua các 
“đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy” để động viên, 
tạo điều kiện nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy và người 
nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao 
đời sống kinh tế, văn hóa cho người dân qua đó nâng cao ý thức cũng như nhận 
thức của nhân dân về tác hại của ma túy đến đời sống xã hội. Thường xuyên 
kiểm tra, phát hiện xóa bỏ kịp thời việc trồng cây có chứa chất ma túy.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
- Công tác phòng, chống ma túy được đa số các cấp, các ngành quan tâm 

chỉ đạo sâu sát.
- Công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm thực hiện, việc tuyên 

truyền phòng, chống ma túy đã đến từng thôn, xóm, hộ gia đình với hình thức 
tuyên truyền đa dạng phong phú hơn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của người dân trong công tác phòng, chống ma túy tại cộng đồng.

- Công tác cai nghiện tiếp tục được thực hiện với nhiều chuyển biến tích 
cực, nhất là biện pháp cai nghiên bắt buộc, trong năm đã lập 11 hồ sơ đề nghị áp 
dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm.

- Công tác đấu tranh tiếp tục được Công an huyện thực hiện quyết liệt với 
nhiều đổi mới, nhằm vào các đối tượng chủ chốt, các cơ sở kinh doanh dịch vụ 
bị lợi dụng hoặc chứa chấp vi phạm pháp luật về ma túy.

2. Tồn tại, hạn chế; khó khăn vướng mắc
- Công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng chưa phát huy được hiệu quả 

quy trình cai nghiện chưa đầy đủ, cơ sở vật chất cũng như lực lượng tham gia 
còn thiếu. Công tác cai nghiện bắt buộc còn gặp khó khăn do người nghiện lẩn 
trốn, không chấp hành trong thời gian khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị quyết 
định của Tòa án. Người nghiện không tự nguyện đi cai nghiện, mà do gia đình 
tác động.

- Công tác dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma 
túy chưa thực hiện được.

- Do chưa có quy định cụ thể về thống kê người nghiện, người sử dụng 
ma túy, người nghiện được xác định khi có Giấy xác định tình trạng nghiện của 
cơ quan Y tế nên việc lập danh sách, theo dõi người nghiện chưa sát.
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- Việc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên 
quan đến ma túy còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công nghiệp, để 
liên hệ, tiếp cận và thu thập thông tin tài liệu của các công ty, doanh nghiệp cần 
được kiểm tra. Tổ kiểm tra cần phải có kế hoạch và danh sách doanh nghiệp cần 
kiểm tra.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác PCMT
- Một số địa phương, cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chưa 

quyết tâm trong chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý ở địa 
phương mình, cá biệt có địa phương thực hiện chưa nghiêm túc chế độ báo cáo 
về tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma tuý, còn e ngại, né tránh sợ ảnh 
hưởng đến thành tích chung. Sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong công 
tác phòng, chống ma tuý còn hạn chế.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma 
tuý chưa được thực hiện thường xuyên.

- Lực lượng đấu tranh chống tội phạm về ma tuý vừa mỏng, thiếu cán bộ 
chuyên sâu, chưa được quan tâm và phân công hợp lý, công cụ, trang thiết bị hỗ 
trợ công tác còn thiếu. Tinh thần phát hiện, tố giác tội phạm về ma tuý ở đại bộ 
phận quần chúng nhân dân và một số cán bộ chưa cao, còn sợ đối tượng nghiện.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 
Tiếp tục thực hiện chương trình hành động phòng, chống ma tuý với các 

nội dung như sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma 

tuý: tuyên truyền, giáo dục trực tiếp cho 100% số người nghiện ma tuý có mặt 
trên địa bàn, yêu cầu người nghiện ký cam kết không vi phạm và phạm tội về ma 
tuý. Tổ chức cai nghiện tại cộng đồng và lập hồ sơ đưa vào Trung tâm cai 
nghiện đối với người nghiện.

2. Triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm phòng, chống ma tuý hưởng 
ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, "Ngày toàn dân và ngày quốc tế 
phòng, chống ma tuý".

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người 
nghiện và sau cai nghiện. Phân loại và quản lý chặt chẽ số người nghiện có mặt 
tại địa phương và số đối tượng có nguy cơ mắc nghiện cao, hạn chế các hoạt 
động vi phạm pháp luật của số đối tượng này.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội 
phạm về ma tuý, đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma tuý và nguồn cung 
cấp ma tuý vào địa bàn huyện.
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5. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác PCMT ở 
cấp cơ sở.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để công tác phòng, chống ma tuý đạt được hiệu quả cần phải có sự đầu tư 

kinh phí thoả đáng và sự chỉ đạo sâu sát hơn với sự tham gia của các cấp, ban, 
ngành, đoàn thể nhân dân và toàn hệ thống chính trị đối với công tác này, từng 
bước đẩy lùi tệ nạn ma tuý ra khỏi đời sống xã hội góp phần ổn định để phát 
triển kinh tế - xã hội.

Đề nghị Ban chỉ đạo 138 tỉnh có ý kiến lên Trung ương sớm có quy định 
về công tác thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để công 
tác thống kê theo dõi người nghiện được sát với thực tế.

Trên đây là báo cáo Sơ kết tình hình, kết quả công tác PCMT năm 2021 
và phương hướng công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo 138 huyện Tứ Kỳ./.

Nơi nhận:                                                   
- Ban chỉ đạo 138 tỉnh (qua Công an tỉnh);                          
- TT huyện uỷ - TT HĐND  huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ 138 huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;           
- Lưu VT, CA.

T.M BAN CHỈ ĐẠO 138 HUYỆN
TRƯỞNG BAN 

CHỦ TỊCH UBND
Vũ Thị Hà
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