ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5000 /UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác
phòng, chống AIDS và
phòng, chống tệ nạn ma túy,
mại dâm

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội,
Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Y
tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Hải quan Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 6398/VPCP-KGVX ngày 18/7/2019 của Văn
phòng Chính phủ về đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Về công tác tuyên truyền
a) Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo
chí tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống AIDS và phòng, chống
tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.
b) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi: Tăng thời
lượng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, xây dựng chương trình, tin,
bài về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
để đạt mục tiêu của Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS
và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020”; ưu tiên phát sóng
vào các khung giờ có nhiều người theo dõi; chú trọng tuyên truyền về tác hại
của các chất gây nghiện, chất hướng thần mới và giáo dục kỹ năng phòng
ngừa ma túy trong giới trẻ.
c) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên khu vực
biên giới biển của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tệ
nạn ma túy, mại dâm; kịp thời tố giác các loại tội phạm liên quan đến ma túy,
mại dâm để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.
d) Công an tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát
và xử lý nghiêm những trường hợp lái xe dương tính với các chất ma túy
trong quá trình tham gia giao thông.

2. Về công tác phòng, chống ma túy
a) Công an tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi, các Sở: Công Thương, Y
tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ: Tăng
cường chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện cả trong
xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, kịp thời ngăn chặn không để tội phạm
lợi dụng sản xuất ma túy trong địa bàn tỉnh. Triển khai hoạt động của Tổ
Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp liên quan
đến ma túy trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 976/QĐ-UBND, ngày
11/7/2019 của UBND tỉnh.
b) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan
Quảng Ngãi: Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện tốt công tác
nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp
tội phạm ma túy. Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy liên
tuyến, liên tỉnh; các điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
3. Về công tác cai nghiện ma túy
a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, bố trí kinh phí,
đầu tư nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; cải tạo, sửa
chữa cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, trật tự, nâng cao chất lượng dịch vụ cai
nghiện ma túy, tiếp nhận, phân loại các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp để
quản lý có hiệu quả tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, không để xảy ra tình
trạng học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.
b) Sở Y tế: Hướng dẫn các cơ sở y tế tiếp nhận điều trị cho người sử
dụng ma túy tổng hợp có dấu hiệu loạn thần; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp tại
các cơ sở cai nghiện. Tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ xác định tình trạng
nghiện cho lực lượng y tế xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác điều trị cai
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, đồng thời
phối hợp với các ngành chức năng quản lý tốt số người đang điều trị bằng
Methadone. Chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế xã, phường, thị trấn tổ
chức tốt việc phối hợp với các ngành và địa phương trong việc xét nghiệm
xác định người nghiện ma tuý, thực hiện phác đồ cai nghiện ma tuý và thuốc
hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện tại gia đình và cộng
đồng.
4. Về công tác phòng, chống HIV/AIDS: Sở Y tế tiếp tục mở rộng
điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS bằng nguồn kinh phí từ Bảo hiểm y
tế; kịp thời hướng dẫn các địa phương, cơ sở ngăn chặn tình trạng bỏ liều,
dùng đồng thời nhiều loại ma túy khác khi điều trị bằng Methadone.
5. Về công tác phòng, chống mại dâm: Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra việc
chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm
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tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa
bàn tỉnh theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP, ngày 15/10/2004 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp luật phòng, chống mại dâm”.
6. UBND các huyện, thành phố
a) Chỉ đạo các ban, ngành chức năng ở địa phương đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán các
loại chất hướng thần, tiền chất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không
để lợi dụng các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh,
trật tự (quán bar, karaoke, nhà nghỉ…), sử dụng trái phép các chất ma túy,
chất hướng thần.
b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp trong việc lập hồ sơ đưa
người nghiện ma túy vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh; bảo đảm các quy
định của Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; báo
cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), NC, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc424.
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Đặng Ngọc Dũng
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