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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 1287/SYT-NVY 
V/v tăng cường triển khai các hoạt 

động trong "Tháng hành động phòng, 

chống ma túy năm 2019" 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 6 năm 2019 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 3360/BYT-TTrB ngày 14/6/2019 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường triển khai các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống 

ma túy năm 2019" với chủ đề "Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu". Để tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy của các đơn 

vị ngành Y tế và tích cực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, 

Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6; 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai các nội dung sau: 

1. Treo băng rôn, khẩu hiệu, chạy bảng Led điện tử các nội dung hưởng 

ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 với chủ đề "Hãy suy nghĩ 

trước khi bắt đầu". 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh xây dựng và phát sóng các phóng sự, tin bài về phòng, chống ma túy, 

HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường tuyên truyền, 

giáo dục về tác hại của các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ 

Mỹ…), cần sa và các chất hướng thần mới nhằm nâng cao nhận thức của gia 

đình, cộng đồng và đặc biệt là thế hệ trẻ (thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, 

công nhân, người lao động…). 

- Phối hợp các cơ quan chức năng từ cấp tỉnh đến cơ sở thực hiện các hoạt 

động truyền thông phòng, chống ma túy, vận động người nghiện ma túy tham 

gia điều trị Methadone; Hướng dẫn và hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật y tế cho 

các cơ sở điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng, đồng thời triển khai thực hiện tốt 

các biện pháp can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho 

người nghiện chích ma túy và từ nhóm này ra cộng đồng. 

- Tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật y tế cho 

các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại 

các đơn vị triển khai, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp can thiệp giảm thiểu 

tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho người nghiện chích ma túy và từ 

nhóm này ra cộng đồng.  

- Duy trì có hiệu quả công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc Methadone tại 3 cơ sở điều trị và 3 cơ sở cấp phát thuốc Methadone 

trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các biện pháp can thiệp dự 
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phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho nhóm nghiện ma túy và từ nhóm này ra cộng 

đồng. 

3. Các đơn vị Y tế dự phòng tuyến huyện 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tuyến huyện ban hành văn bản chỉ đạo các 

đơn y tế trên địa bàn tăng cường triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động phòng, chống ma túy năm 2019. 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ quan chức năng 

quản lý chặt chẽ đối tượng đang điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc Methadone, không để xảy ra tình trạng các đối tượng vừa uống 

Methadone, vừa sử dụng, buôn bán, tàng trữ ma túy. 

- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã, phường, thị 

trấn về tác hại của các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ…), cần 

sa và các chất hướng thần mới nhằm nâng cao nhận thức của gia đình, cộng 

đồng và đặc biệt là thế hệ trẻ (thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, 

người lao động…).  

- Tổ chức các lớp truyền thông trực tiếp, hướng dẫn, phổ biến kiến thức 

về tác hại của ma túy và cách phòng tránh ma túy. Thông tin về những phương 

thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm ma túy… để người dân nhận biết, 

nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng tránh và đấu tranh, tố giác các đối 

tượng tội phạm về ma túy. Vận động người NCMT đến các cơ sở điều trị nghiện 

các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone để được điều trị; 

4. Các bệnh viện trên địa bàn 

Tổ chức sử dụng, cấp phát các loại thuốc tân dược gây nghiện, thuốc 

hướng thần, các loại tiền chất dùng trong y học đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật. 

Kết thúc Tháng hành động các đơn vị tổng hợp và báo cáo kết quả thực 

hiện về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 05/7/2019 bằng văn bản và thư 

điện tử theo địa chỉ ttpchiv@hatinh.gov.vn để tổng hợp báo cáo Sở Y tế, UBND 

tỉnh, Bộ Y tế theo quy định. 

Nhận được công văn, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- Giám đốc Sở; (để báo cáo) 

- VPTT PC ma túy CA tỉnh; (để biết) 

- http://soyte.hatinh.gov.vn;  

- Lưu: VT, NVY. 

- Gửi:  Bản điện tử 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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