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BÁO CÁO 

Phản hồi về tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh 

tháng 6 năm 2020 

 
 

Thực hiện các nội dung theo Báo cáo số 183/BC-MTTQ-BTT ngày 

06/7/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang 

về tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 6 năm 2020;  

Ngày 16/7/2020 Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 

3074/UBND-TH, chỉ đạo các đơn vị có liên quan báo cáo nội dung sự việc do dư 

luận xã hội phản ánh: Một số đối tượng sử dụng ma túy thường tập trung ở các 

điểm dịch vụ karaoke hoạt động từ 20 giờ đêm đến sáng hôm sau tại các phường 

Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, Mỹ Phước và các con hẻm gần trường Đại học An 

Giang. Người dân đề nghị các ngành chức năng quan tâm đến một số giải pháp: 

Tăng cường kiểm tra các điểm dịch vụ quán bar, karaoke hoạt động quá giờ quy 

định để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh công tác đào tạo 

nghề và giới thiệu việc làm ổn định cho thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động người dân… 

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo phản hồi cụ thể như sau: 

Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất thời gian 

hoạt động của các điểm dịch vụ karaoke, kiểm tra các đối tượng nghi vấn sử 

dụng trái phép chất ma túy theo chỉ đạo của UBND thành phố. Theo đó, trong 6 

tháng đầu năm 2020, Công an thành phố đã phát hiện, bắt, khởi tố 15 vụ mua 

bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, liên quan 13 bị can; thử test 530 người nghi 

vấn sử dụng ma tuý, phát hiện 185 đối tượng dương tính, phạt hành chính 20 đối 

tượng, đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện ma tuý 165 đối tượng; kết quả, tổng số 

đối tượng nghiện trên địa bàn giảm 41,42% (905/1.545 đối tượng) so với cùng 

kỳ. Đồng thời, cũng đã tiến hành kiểm tra 1.067 lượt cơ sở kinh doanh có điều 

kiện, lập biên bản, ra quyết định phạt hành chính 22 cơ sở.  

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy, 

đặc biệt là tình trạng sử dụng ma tuý trong thanh thiếu niên, Công an thành phố 

tăng cường thực hiện các mặt công tác sau: 

- Tiếp tục tham mưu Thành uỷ, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo 

của Đảng đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình 

mới” và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý.  
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- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, thông báo về phương thức thủ 

đoạn của tội phạm ma tuý, tác hại của ma túy để người dân nâng cao ý thức cảnh 

giác, vận động con em, người thân trong gia đình tránh xa ma tuý; tố giác tội 

phạm ma tuý, người sử dụng ma tuý với cơ quan chức năng. 

- Tiếp tục triển khai Hướng dẫn số 75/HD-BCĐ, ngày 15/8/2019 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống tội phạm HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh về lập danh sách quản lý người nghiện 

và đưa người nghiện ma tuý ra khỏi danh sách quản lý trên địa bàn để có biện 

pháp quản lý kịp thời. 

- Mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy nhằm tập trung đấu tranh 

mạnh đối tượng ma túy, kiềm chế sự gia tăng người nghiện ngoài xã hội. 

Thường xuyên thu gom thử test người nghi vấn nghiện ma tuý để đưa đi cơ sở 

cai nghiện, điều trị và áp dụng các biện pháp quản lý theo Nghị định số 111/CP, 

Nghị định số 221/CP.  

- Tăng cường rà soát, kiểm tra các các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đặc biệt là các trường 

hợp vi phạm có liên quan đến ma tuý, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.  

- Nâng cao chất lượng công tác cai nghiện tập trung và chữa bệnh, quản 

lý, giáo dục, cảm hóa, dạy nghề cho người nghiện ma túy tại các trung tâm; củng 

cố, nâng chất công tác cai nghiện tại cộng đồng, phòng tránh tái nghiện. 

Trên đây là ý kiến phản hồi của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình tư 

tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 6 năm 2020, báo cáo Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, PCT Sinh; 

- Chánh VP; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Lưu: VT, TH (Ngt). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Sinh 
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