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KẾ HOẠCH 

Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch 2242/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021; Sở Thông tin và 

Truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai “Tháng hành động 

phòng, chống ma túy” năm 2021; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống ma túy đến 

cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan; nâng cao hiệu quả công tác 

thông tin, tuyên truyền tạo nên chiến dịch truyền thông phòng, chống ma tuý 

rộng rãi, thu hút sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, sự tham gia phối hợp 

chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và toàn dân trong phòng, chống ma túy, góp 

phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021 

nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của cơ quan và bảo đảm 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

ma tuý, tập trung tuyên truyền những điểm mới của Luật Phòng, chống ma tuý 

năm 2021; hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái 

phép chất ma tuý; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma tuý cho cán bộ đảng viên, 

công chức, viên chức của cơ quan. 

2. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với lực lượng Công 

an tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; hậu quả, tác hại của ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội 

phạm ma túy; các loại ma tuý mới; kết quả đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp 

luật về ma túy của lực lượng chức năng; gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu 

quả trong công tác phòng, chống ma túy;... nhằm nâng cao nhận thức của nhân 

dân thông qua các chuyên trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và mạng xã hội. 

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, hỗ trợ cai nghiện và người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng. 

4. Đề xuất kịp thời để động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền 

thanh cấp xã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành 

động phòng, chống ma tuý”; “Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn 

dân phòng, chống ma tuý” (26/6/2021); thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ cai 

nghiện và người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng. 

- Phối hợp với Bộ phận Pháp chế tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2021. 

2. Bộ phận Pháp chế 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, các bộ phận liên quan triển khai 

thực hiện Kế hoạch; tổ chức chương trình tọa đàm về “Tháng hành động phòng, 

chống ma tuý”; “Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, 

chống ma tuý” (26/6/2021) nhằm tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, công chức, 

viên chức các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hậu 

quả, tác hại của ma túy, các quy định của Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021. 

- Thực hiện báo cáo kết quả “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 

2021 gửi Công an tỉnh trước ngày 05/7/2021.  

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở 

Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai 

thực hiện Kế hoạch “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2021. 

4. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Duy trì cập nhật chuyên mục “Phổ biến giáo dục pháp luật” trên Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về 

phòng, chống ma túy, những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 

2021; hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái 

phép chất ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới; kết 

quả đấu tranh, triệt phá các vụ án mua bán trái phép chất ma túy; những điển 

hình tiên tiến, mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy… 

Trên đây là Kế hoạch “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2021. 

Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:   

- UBND tỉnh ( để B/c);                                                                           
- Phòng CSĐTTP ma túy; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, PC ( H.N 11b).  

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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