Sáng 31/10, UBND th xã Hng Lnh ã t chc s kt 5 nm thc hin án "Tng cng công tác phòng, chng ma
túy và t chc cai nghin ma túy ti cng ng dân c, giai on 2013-2018. n d có i din S Lao ng Thng binh
và Xã hi, Hi LHPN Tnh, Công an Tnh; v phía th xã có ng chí Nguyn Vn Hi – Phó Bí th Thng trc Th
y, Ch tch HND th xã, các ng chí trong Ban Thng v Th y-HND-UBND-UBMTTQ, các ban ngành oàn
th cp th, lãnh o cp y, chính quyn phng, xã và các tp th, cá nhân c khen thng.

Lãnh o th xã biu dng các tp th, cá nhân có thành tích xut sc trong thc hin án
5 nm qua, di s ch o ca Th y, s phi hp ng b, tích cc ca các c quan, n v, t chc oàn th t th n c s nên vic
thc hin án "Tng cng công tác phòng, chng ma túy và t chc cai nghin ma túy ti cng ng dân c, giai on
2013-2018 t c nhiu kt qu tích cc; nhn thc ca c h thng chính tr và Nhân dân v công tác u tranh
phòng chng ti phm, t nn ma túy c nâng lên rõ rt, công tác u tranh phòng chng ti phm ma túy và t
chc cai nghin ma túy ti cng ng t kt qu tt to nim tin trong Nhân dân. C s iu tr Me thadone c thành lp
và i vào hot ng có hiu qu; c bit, 2 câu lc b " ng cm" Bc Hng và "tình thng và trách nhim" Nam Hng
ca Hi LHPN hot ng có hiu qu, giúp cho 8 ngi nghin tin b, dn n nh cuc sng và không tái phm. Công
an th xã ã u tranh có hiu qu 16 chuyên án, khi t, iu tra 37 v - 42 b can mua bán tàng tr trái phép cht
ma túy, thu gi 255, 7661gam Methaphetamin; 40,2058gam heroin; 977,963 gam cn sa; 2,6 kg qu
thuc phin ti, 5,06 kg qu thuc phin khô và nhiu tang vt khác có liên quan. Bt, x vi phm hành chính 75
v -161 i tng có hành vi tàng tr, s dng trái phép cht ma túy, pht tin 55 triu ng. Quá trình iu tra, bt gi, x
lý m bo úng ngi, úng ti, úng quy nh ca pháp lut, không oan sai, không b lt ti phm.
Ti hi ngh, các i biu ã tp trung tho lun nêu lên nhng kt qu t c, cng nh nhng khó khn hn ch trong quá
trình thc hin án nh: Mt s c quan, a phng cha quan tâm úng mc n công tác u tranh phòng chng t nn
ma túy; công tác tuyên truyn cha c thng xuyên; nhng ngi sau cai nghin còn thiu vic làm, công vic
không n nh, nhiu gia ình có ngi nghin thiu su quan tâm nên có nhiu trng hp tái nghin, kinh phí thc
hin án còn hn hp, trang thit b, công c h tr cho công tác phòng chng ma túy cha áp ng yêu cu trong
tình hình hin nay. Chính vì vy, rt cn s quan tâm vào cuc ca c h thng chính tr t th n c s án "Tng cng
công tác phòng, chng ma túy và t chc cai nghin ma túy ti cng ng dân c" c thc hin có hiu qu hn trong
thi gian ti, góp phn m bo ANTT trên a bàn.
Nhân dp này, UBND th xã ã khen thng 4 tp th và 6 cá nhân có thành tích xut sc trong thc hin án./.
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