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          Kính gửi: 

            - UBND các huyện, thành phố; 

            - Thành viên Tổ Công tác liên ngành 52 tỉnh Lạng Sơn. 

 

Trong thời gian qua, công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên 

quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển 

khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Để việc thực hiện và cụ thể hóa các 

quy định phù hợp với tình hình thực tiễn, ngày 17/7/2014 UBND tỉnh đã thành 

lập Tổ Công tác liên ngành và ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt 

động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 

52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

Quá trình thực hiện, Tổ công tác liên ngành đã thường xuyên kiện toàn 

để nâng cao hiệu quả và vai trò, trách nhiệm của các ngành liên quan trong 

công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên 

địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổ công tác liên ngành đã thường 

xuyên kiểm tra, giám sát công khai các hoạt động xuất, nhập khẩu, tạm nhập 

tái xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tồn trữ chất ma túy, thuốc gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, tiền chất công nghiệp; kịp thời 

phát hiện các vụ việc vi phạm, những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý 

nhà nước, không để tội phạm lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật. Điển hình 

ngày 12/11/2020, Công an tỉnh phối hợp với Cục Hải quan tỉnh phát hiện, bắt 

giữ 01 vụ vận chuyển trái phép hóa chất là tiền chất sản xuất ma túy, thu giữ 

7,5 tấn chất Acetic Anhydrit (08kg chất Acetic Anhydrit sản xuất được 01kg 

heroine); số tiền chất này do đối tượng người Trung Quốc lợi dụng hoạt động 

vận tải hàng hóa (Logistics) ký hợp đồng thuê 02 công ty tại tỉnh Lạng Sơn 

nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị, vận chuyển đi Campuchia để sản xuất 

heroine. Trên cơ cở kết quả bắt giữ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi với 

Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Trung Quốc bắt, xử lý 14 đối 

tượng, thu giữ 23,5 tấn hóa chất Acetic Anhydrit. 

Trong thời gian tới, với chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh, “thông thoáng” trong hoạt động xuất, nhập khẩu 

hàng hóa, các đối tượng sẽ tiếp tục lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội 

về ma túy. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tiền chất sau thủ tục thông quan chưa 

được chặt chẽ, còn có sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, nhất là tiền chất 

sau khi đã hoàn thành thủ tục thông quan và vận chuyển vào nội địa. Công tác 

phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng trong phối hợp kiểm soát các 
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hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy có lúc, có việc chưa kịp thời, đầy đủ, 

hiệu quả. 

Để tăng cường công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên 

quan đến ma túy trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực 

hiện tốt các nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 158-

CTr/TU, ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 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; Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 

08/10/2020 của UBND tỉnh về 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. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 58/KH-TCTLN-PC04 

ngày 09/01/2021 của Tổ Công tác liên ngành 52 về phối hợp kiểm soát các 

hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2021, trong đó lưu ý các nội dung:  

- Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện 

Quy chế phối hợp; 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra tiến 

hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, hướng thần tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn và một số đơn vị khác; 

- Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thành lập Đoàn 

Kiểm tra hoạt động nhập khẩu tiền chất, hóa chất tại Chi cục Hải quan Cửa 

khẩu Hữu Nghị.  

3. Tổng rà soát, thống kê danh sách các đơn vị, cá nhân có hoạt động 

xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng... tiền chất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất trên địa bàn 

tỉnh. 

4. Giao Công an tỉnh - Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành 52 của tỉnh 

tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tập huấn công tác kiểm soát các hoạt động 

hợp pháp liên quan đến ma túy cho các thành viên Tổ Công tác liên ngành 52 

của tỉnh và các huyện, thành phố./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- C04 - Bộ Công an (B/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TT TH- CB; 

- Lưu: VT, (NTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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