
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 Thực hiện công văn số 16/HĐPH-STP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của 

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu về việc tăng 

cường tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái 

phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

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

tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trong ngành y 

tế thời gian tới, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tập 

đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy nói chung và tuyên truyền 

về hình phạt quy định trong Bộ luật Hình sự liên quan đến tội vận chuyển trái 

phép chất ma túy nói riêng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân bằng hình thức phù hợp, trong đó tập trung một số nội dung sau: 

 1. Tuyên truyền 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 các quy định tại Điều 250 “Tội vận chuyển trái phép chất ma túy” để 

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. Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các 

chương trình, kế hoạch về phòng chống HIV/AIDS, chương trình điều trị nghiện 

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; lồng ghép trong  các cuộc họp, 

hội nghị, nói chuyện chuyên đề... nhằm 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 (như ma túy đá, thuốc lắc, cỏ mỹ...) đối với bản thân, 

gia đình, xã hội và cách phòng ngừa đối với ma túy. Phát huy vai trò của cá nhân 

tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng. 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 có việc làm, phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng.  
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 3. Tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy trên Trang thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị để công chức, viên chức, người lao động và người 

dân biết và thực hiện, đảm bảo hiệu quả tuyên truyền. 

  Căn cứ nội dung công văn, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn 

vị trực thuộc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Thế Phong 
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