
   UỶ BAN NHÂN DÂN  
    TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

Số: 1246/UBND-NC               Lạng Sơn, ngày  14 tháng 12 năm 2018 

V/v tăng cường phòng ngừa tội phạm 
   và vi phạm pháp luật trên địa bàn  

 
 Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 
- Các Sở: Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội;  
- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.  

Trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh luôn 
được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được 
phát huy. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tình hình tội phạm và các hành vi vi 
phạm pháp luật diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, UBND 
tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, 
triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an 
ninh trật tự trên địa bàn, tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung công 
tác trọng tâm cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc, các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, 
nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần tố giác tội phạm của 
cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn. 

2. UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

- Tăng cường công tác chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm tình hình ngay 
tại cơ sở, kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để các mâu thuẫn, tranh chấp trong 
nhân dân, không để phát sinh phức tạp dẫn đến hành vi phạm tội;  

- Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ hòa giải, người có uy tín trong cộng 
đồng dân cư để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân, kịp thời 
hòa giải các mâu thuẫn là nguyên nhân dẫn đến các hành vi phạm tội, vi phạm 
pháp luật ngay từ cơ sở.  

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ 
quan chức năng liên quan: 

- Tiếp tục rà soát, thống kê số người tâm thần, có biểu hiện tâm thần, tham 
mưu có biện pháp điều trị, theo dõi và quản lý; quan tâm, tạo điều kiện cho người 
bệnh được chăm sóc sức khỏe;  

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về tác hại 
của việc lạm dụng rượu bia và các chất kích thích, đồng thời chú ý trong giao 
tiếp, ứng xử với người tâm thần, loạn thần, tránh gây kích động… qua đó hạn 
chế thấp nhất các hành vi lệch chuẩn của người mắc bệnh tâm thần, loạn thần có 



thể gây ra. Nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ tham mưu thành lập Cơ sở chữa bệnh 
tâm thần của tỉnh. 

 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai các biện 
pháp cai nghiện ma túy;  

- Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu cho UBND 
tỉnh kiến nghị sửa đổi Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-
BCA của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an về Quy 
định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, trong đó 
bổ sung thủ tục, thẩm quyền, quy trình xác định tình trạng của người sử dụng ma 
túy tổng hợp phù hợp với thực tiễn để có căn cứ áp dụng các biện pháp cai nghiện 
có hiệu quả. 

5. Công an tỉnh có trách nhiệm: 
- Tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo Công an các huyện, thành phố 

phối hợp với các phòng, ban liên quan rà soát, lập danh sách đối tượng nghiện ma 
túy và triển khai các biện pháp quản lý phù hợp;  

- Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự, 
an toàn xã hội, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; tập trung điều tra, làm rõ 
các vụ án đã xảy ra, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các 
vụ án mà đối tượng gây án có biểu hiện tâm thần, sử dụng ma túy tổng hợp (ngáo 
đá) dẫn đến loạn thần mất kiểm soát về hành vi làm tổn hại đến sức khỏe, tính 
mạng của người khác; 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong hoạt động điều tra, truy 
tố, xét xử, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm; thống nhất lựa chọn đưa các 
vụ án điểm ra xét xử công khai, lưu động để nâng cao hiệu quả răn đe, phòng 
ngừa tội phạm trên địa bàn tỉnh; 

- Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và 
báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên.  

Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh uỷ;                              
- Thường trực HĐND tỉnh;                             
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh; 
- Các Sở: TP, NV, VHTTDL, TNMT; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: KTN, KGVX, BTCD, TT TH-CB;    

  -  Lưu: VT, NC (BMB). 

CHỦ TỊCH  
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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