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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/2018/NQ-HðND

A Lưới, ngày 11 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về công tác phòng, chống ma túy
trên ñịa bàn huyện A Lưới ñến năm 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Sau khi xem xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân huyện về việc ñề nghị thông qua nghị quyết về công tác phòng,
chống ma túy trên ñịa bàn huyện A Lưới; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế
Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các ñại biểu.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành và thông qua những nội dung về công tác phòng, chống ma túy
trên ñịa bàn huyện do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội ñồng nhân dân huyện với các
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chính như sau:
1. Mục tiêu và chỉ tiêu
a) Mục tiêu
Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức, vai trò,
trách nhiệm của các cấp ủy ñảng, chính quyền, ñoàn thể và quần chúng nhân dân
trong công tác ñấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Tạo sự chuyển biến
rõ rệt về ý thức và hành ñộng của cán bộ, ñảng viên và Nhân dân trong việc tham gia
phòng, chống ma túy. Tiếp tục kiểm soát tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên
ñịa bàn; phát hiện, xử lý kịp thời ñối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển
trái phép chất ma túy, không ñể ma túy thẩm lậu qua tuyến biên giới. Tăng cường
công tác quản lý nhà nước ñối với người nghiện; tổ chức cai nghiện tại gia ñình,
cộng ñồng; kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất
hướng thần; không ñể xảy ra sơ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt ñộng. Giảm thiểu số
người nghiện ma túy và tội phạm về ma túy, ñồng thời làm giảm thiệt hại do tệ nạn
ma túy gây ra ñối với gia ñình và xã hội.
b) Chỉ tiêu
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống ma túy bằng các
hình thức, nội dung phù hợp tại 100% các xã, thị trấn, cơ quan, trường học, nhất là
trong ñoàn viên thanh niên.

