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Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020, Ngày quốc tế phòng, chống ma
tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý, với phương châm “phòng hơn chống”, ngày
25/6/2020, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã chủ trì, phối hợp
với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình (PC04), Phòng
PCMT&TP Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 Cảnh sát
biển và chính quyền địa phương xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình tổ chức đợt
tuyên truyền phòng chống ma túy cho bà con tại các bản Cha Lo và Bãi Dinh thuộc xã Dân
Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tại Hội nghị, Đội Kiểm soát Hải quan đã phổ biến những kiến thức cơ bản về tác hại của ma
túy đối với sức khỏe, đời sống của cá nhân nói riêng và những tác động tiêu cực đối với xã hội
nói chung đến bà con dân bản; vận động bà con thường xuyên trao đổi thông tin trong công tác
đấu tranh phòng chống ma túy; thông báo chế độ khen thưởng của cơ quan hải quan đối với
thông tin cung cấp khi có kết quả bắt giữ các hành vi về buôn lậu, vận chuyển trái phép các
chất ma túy.

Cũng tại Hội nghị, bà con dân bản đã được các lực lượng chức năng trao đổi kiến thức về ngáo
đá, kỹ năng đối phó với các đối tượng ngáo đá; phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tội
phạm ma túy trên tuyến biên giới; cách thức nhận biết các loại ma túy đang lưu hành; quy định
pháp luật hình sự hiện hành đối với việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy; trách
nhiệm của người dân khi phát hiện tội phạm ma túy;….

Ngoài nội dung tuyên truyền trực tiếp tại Hội nghị, Đội Kiểm soát Hải quan và các lực lượng
chức năng triển khai treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại khu vực tổ chức Hội nghị, phát
2.500 tờ rơi tuyên truyền, 500 thẻ thông báo số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin
cho bà con nhân dân tại 02 bản Cha Lo và Bãi Dinh.

Hoạt động tuyên truyền đã giúp cho bà con dân bản nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử
dụng ma túy đối với sức khỏe, kinh tế, gia đình và xã hội; các phương thức, thủ đoạn hoạt động
của tội phạm ma túy trên địa bàn; nắm vững hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của nhà nước về phòng, chống ma túy để bà con nhân dân tự phòng ngừa, không sử dụng
ma túy. Đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác
phòng, chống buôn lậu, ma tuý góp phần tăng cường sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các
lực lượng Hải quan, Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển và chính quyền địa phương trong
công tác phòng, chống ma túy./.
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Thanh Minh

Một số hình ảnh tại đợt tuyên truyền:
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