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Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh 

 

 Theo báo cáo của Công an tỉnh tại cuộc họp giao ban công tác nội chính 9 

tháng năm 2021, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu có hiện tượng một số 

đối tượng cầm đầu trong các đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh 

đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật hoặc do điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó 

khăn của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số đã đẩy mạnh việc dụ dỗ, 

lôi kéo tham gia vận chuyển trái phép các chất ma túy. Rất nhiều người vận 

chuyển thuê các chất ma túy khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, điều tra, truy tố, 

xét xử đã chịu mức án cao, có nhiều trường hợp bị kết án tử hình. Hành vi này 

đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình, xã hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự  

trên địa bàn tỉnh.  

 Để tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, phòng ngừa loại tội 

phạm này tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tập 

trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn 

tỉnh nói chung và tuyên truyền về hình phạt trong Bộ luật hình sự liên quan đến 

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy, như sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về các hành vi 

phạm tội và hình phạt tại Chương XX Bộ Luật hình sự năm 2015 quy định về 

các tội phạm về ma túy, đặc biệt tuyên truyền về các quy định tại Điều 250: Tội 

vận chuyển trái phép chất ma túy để tập trung nâng cao nhận thức, ý thức 

chấp hành pháp luật của nhân dân; đồng thời cảnh báo, răn đe các đối tượng khi 

có ý định tham gia vào việc vận chuyển trái phép các chất ma túy về hậu quả và 

các hình phạt, mức phạt bị áp dụng. 

2. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp 

nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người 

lao động tự do, người có nguy cơ cao...về hiểm họa và tác hại của ma túy, nhất 

là các loại ma túy tổng hợp (Ma túy đá, thuốc lắc, cỏ mỹ...) đối với bản thân, gia 

đình và xã hội. Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các 

cuộc họp, hội nghị, tòa đàm, nói chuyện chuyên đề...về công tác phòng, chống 
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ma túy và cách thức phòng ngừa đối với ma túy trong học sinh, sinh viên và các 

tầng lớp nhân dân. 

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín 

trong cộng đồng...tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia 

phòng, chống ma túy; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại gia 

đình và cộng đồng. Huy động các nguồn lực giúp đỡ người cai nghiện ma túy 

thành công có việc làm, phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng. 

3. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo tăng cường 

thời lượng, thời gian tuyên truyền, nội dung đảm bảo về công tác phòng, chống 

ma túy trên địa bàn tỉnh để phát trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, hệ 

thống loa truyền thanh cơ sở, Trang thông tin của các sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị (nếu có) để công chức, 

viên chức, người dân biết, đảm bảo hiệu quả tuyên truyền. 

 Trên đây là một số nội dung tăng cường tuyên truyền về các hành vi phạm 

tội và hình phạt trong Bộ luật hình sự liên quan đến Tội vận chuyển trái phép 

các chất ma túy, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị 

các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ 

quan báo chí, tuyên truyền tập trung triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Ủy ban MTTQ tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh (b/c); 

- Các Ban Đảng: Tuyên giáo, Nội chính, Dân vận; 

- Các cơ quan: Công an, VKS, TAND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử Tỉnh; 

- Lưu: VT, PBGDPL.  

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lê Thanh Hải 
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