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KInh gri: 
- Cong an thj xä; 
- Các phOng, ban, ngành, doàn the thj xã; 
- UBND các phu?ing. 

I 

Theo kin nghj cüa Vin kim sat Nhân dan cira Là, thông qua cong tác 
thtrc hành quyên cong to, kiêm sat diêu tra và kiêm sat xét xü sa thârn an hInh 
str, tlii nhüng näm gân day tInh hinh ti phain ma thy cO xu huing thâin nhp 
vào các cy sâ km tri, cci si kinh doanh có diêu kiên nhât là vào các dçit cao 
diem ye kinh doanh djch vti,  du lch. Dê phông ngira ma tñy thâmn nhâp vào các 
ca si kinh doanh CO diêu kin (quan bar, karaoke,..), các Ca s kinh doanh djch 
vii km trü trên dja bàn gop phân dam bão ANTT,ATXH trên dja bàn. ChU tjch 
UBND thj xà yeu câu 

1. Các phOng, ban, ngành, doàn the thj xa, UBND các phuäng phôi hcip 
chat chë vâi các krc luqng chirc nãng trên dja bàn tang crcng cOng tác tuyên 
truyên, vn dng Nhân dan chp hành các quy d4nh  cüa Pháp luât, không tharn 
gia tang trü, rnua ban, sr diving ma tuy; tIch crc dâu tranh, to giác các hành vi, 
hoat dng rnua ban, tang trü và si:r dung  ma tuy; tuyên truyên phô biên các 
plurang thirc, thu doan hoat dng cüa ti pham và t nan  ma tuy dê Nhân dan 
biêt, phOng tránh dtc bit là dôi vth lüa tôi hQc sinh, thanh, thiêu niên. 

2. Cong an thj xã 
Tang cung triên khai dông b các bin pháp dé tuyên truyên, phông 

ngira, dâu tranh vi ti pharn ma thy, t nan  ma tüy trên dja bàn; Tiêp tijc thijc 
hien co hiu qua Kê hoach phOng, chông ma tñy nãmn 2022, mO các dQ't cao diem 
ye dâu tranh, phOng chOng ma tuy trên dja bàn th xã; Tang ci±ng kiêrn tra các 
dôi tuQ'ng nghi van buôn ban, to chic si'r dung ma tüy dê phát hin, bat giü và xir 
l' kjp thOi; triet  xOa các dôi tuqng, 0 nhórn, các dixOng day ti pharn ma tüy,...; 
phát buy hieu  qua phong trào toàn dan bão v ANTQ, tIch circ tharn gia to giác 
ti pharn nOi cluing, ti pharn v ma ttiy nOi riêng. 

3. UBND các phu?mg 
- ThuOng xuyên narn chac tinh hinh dja bàn dc biet là 6' các p]nräng 

trçng diem ye du ljch; nain bat các dôi tucYng  nghi van v buOn bàn, tang trü, sü 
ding ma tuy trên dja bàn phu trách dê thông tin kp th?i cho ltrc krcing Cong an 
dê theo dOi, CO bin pháp x1r l. 

- Thixrng xuyën tuyên truyn, yëu cu cãc chu cci sO kinh doanh CO diu 
kiên, các ca sO liru trü chap hành day dCt các quy djnh trong hoat  dng kinh 
doanh; thông báo kjp thai cho hrc hwng  chrc nang khi thy cO di tung nghi 
van sü dung  ma tuy trong ca sO kinh doanh. 
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- Phát buy hiu qua phong trào toàn dan bão v ANTQ, tIch circ tham gia 
to giác ti pham nói chung, ti pham v ma tüy nói riêng. 

Yêu câu các phóng, ban, don v, dja plrncing nghiêm tñc tnên khai thuC hiên./. 

Noi n1:in: 
- Nhu trén; 
- Chü tich UBND thi xA; 
- Lizu: VT , 
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