
TPNĐ tổ chức Lễ mít- tinh, diễu hành hưởng ứng tháng hành 

động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma 

túy năm 2022. 

         Thực hiện Công văn số 31/CV-BCĐ ngày 01/06/2022 của 

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc thành phố. Sáng ngày 

23/06/2022, tại sân khấu Giàn leo thành phố, UBND phường Ngô 

Quyền phối hợp với Công an thành phố, UBND phường Trần 

Hưng Đạo, phường Năng Tĩnh, phường Trần Đăng Ninh, phường 

Trần Quang Khải tổ chức Lễ mít- tinh, diễu hành hưởng ứng tháng 

hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống 

ma túy 26/06 năm 2022. 

 

Các đại biểu tham dự Lễ mít tinh 

         Dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Trầm – Phó Giám 

đốc Công an tỉnh Nam Định, Phó Trưởng BCĐ 138 tỉnh Nam 

Định; các đồng chí lãnh đạo phòng PV01, PC 04, PX 03, PV 05 

Công an tỉnh Nam Định; đồng chí Nguyễn Thị Như - Ủy viên BTV 

Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng 

BCĐ 138 thành phố; lãnh đạo các phòng ban của thành phố cùng 

các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an 

25 phường xã trên địa bàn thành phố. 



 

Các lực lượng tham gia lễ Lễ mít tinh 

         Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa 

bàn thành phố Nam Định có nhiều diễn biến phức tạp; đối tượng 

mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy phần lớn là thanh, 

thiếu niên nghiện ma túy và một số lao động tự do hoạt động. 6 

tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an thành phố đã bắt truy tố 

122 vụ, 128 đối tượng tàng trữ, mua bán, chứa chấp, tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy. Đã đấu tranh, triệt xóa đường dây tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh Lạng Sơn – Hà Nội – 

Nam Định, thu giữ 1kg ma túy tổng hợp. Đồng thời đấu tranh bắt 

giữ 02 vụ 05 đối tượng tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất 

ma túy. Tình hình hoạt động của số đối tượng xấu, các loại tội 

phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật, gây thương tích, tội 

phạm ma túy vẫn chưa được kiềm chế căn bản. Trước tình hình 

đó, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành chức năng triển khai thực 

hiện nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội 

phạm ma túy để ổn định ANTT trên địa bàn. Tính riêng 6 tháng 

đầu năm 2022, các phường xã đã lập hồ sơ, đề nghị đưa 50 người 

nghiện vào giáo dục tại phường xã theo Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP và thi hành Quyết định của Tòa án nhân dân 

thành phố đưa 09 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị 

định số 116/2021/NĐ-CP. 

         Buổi mít tinh diễn đã ra trong không khí sôi nổi, quyết tâm 

từ nhận thức đến hành động; huy động sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị và toàn dân tham gia cổ vũ, hưởng ứng tháng hành động 

phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy. 

Đồng thời, thể hiện quyết tâm thực hiện các biện pháp và huy động 

mọi lực lượng tham gia, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, 
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nhất là tội phạm ma túy nhằm kiềm chế tệ nạn xã hội, đảm bảo ổn 

định ANTT trên địa bàn thành phố. 

 

Đ/c Nguyễn Thị Huyền – Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền 

phát biểu tại buổi lễ 

         Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày 

toàn dân phòng, chống ma túy năm 2022 với chủ đề “Nâng cao 

hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sử dụng trái phép 

chất ma túy – Vì một cộng đồng khỏe mạnh an toàn” , các cấp, 

các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội và cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên các phường xã trên địa bàn thành phố sẽ tích cực tham gia 

vào các hoạt động phòng, chống ma túy, góp phần đảm bảo cuộc 

sống bình yên cho nhân dân 

 



 

Các lực lượng tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành 

động phòng, chống ma túy năm 2022 

         Ngay sau lễ phát động, các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ 

trang và đoàn viên thanh niên các xã, phường đã tham gia diễu 

hành trên các trục đường chính của thành phố hưởng ứng Tháng 

hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống 

ma túy năm 2022./. 
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