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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /KH-STTTT 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Phú Thọ, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2020 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2114/KH-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh 

về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; căn cứ Văn bản 

số 1682/CAT-PV01 ngày 14/5/2020 của Công an tỉnh về việc thông báo kinh 

phí hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy năm 2020, Sở 

Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các 

Quyết định, Chương trình của Chính phủ, của tỉnh chỉ đạo về công tác phòng, 

chống ma tuý, tiến tới mục tiêu tăng số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma 

tuý, từng bước làm giảm tệ nạn ma tuý và ngăn chặn, kiềm chế hoạt động tội 

phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, 

ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trên địa 

bàn tỉnh về phòng, chống và kiểm soát ma túy; huy động sức mạnh của cả hệ 

thống chính trị và cộng đồng trong việc chủ động thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ, giải pháp kiềm chế tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo 

an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, 

toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp từng loại đối tượng thu hút được sự 

quan tâm, tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, 

chống ma túy. 

 II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 

16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma tuý; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Luật phòng, 

chống ma tuý; Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 7/11/2011 của UBND tỉnh về 

thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2114/KH-UBND 

ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy 

đến năm 2020…  

- Thông tin, tuyên truyền huy động các cấp, ngành và toàn dân tham gia 

phòng, chống ma tuý, tạo phong trào sâu rộng, có hiệu quả trên địa bàn. Nội 

dung trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, 
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pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương liên quan đến công tác 

phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, các phương thức, thủ đoạn phạm tội, 

các biện pháp phòng, chống ma túy; tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực 

tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, cam kết 

không trồng cây có chứa chất ma túy, không tham gia vận chuyển, tàng trữ, mua 

bán và sử dụng trái phép chất ma túy. 

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn… 

không có tệ nạn ma túy gắn với tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng 

các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư”,“Tháng hành động phòng, chống ma túy”,“Ngày toàn dân phòng, chống ma 

túy”,“Ngày quốc tế phòng, chống ma túy”... trên địa bàn tỉnh; gắn công tác phòng 

chống ma túy với phòng, chống HIV/AIDS về tệ nạn mại dâm trên địa bàn. 

Lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy với các chương 

trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và từng bước cải thiện, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là đồng bào tại các vùng sâu, 

vùng cao còn nhiều khó khăn, khu vực biên giới, cửa khẩu nhằm phòng ngừa và 

hạn chế thấp nhất nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển của tội phạm và tệ 

nạn ma túy. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Chủ trì, theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, 

báo cáo kết quả công tác tuyên truyền theo quy định. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh tổ chức 

công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; biên soạn nội dung tuyên truyền 

phát sóng trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cơ sở. 

- Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin điện tử. 

Thường xuyên theo dõi, rà quét mạng xã hội để chủ động phòng ngừa, kịp thời 

nắm bắt, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin 

mua bán, tàng trữ, trao đổi, sử dụng các chất ma túy và các dạng chất gây nghiện 

trái pháp luật. 

2. Văn phòng Sở 

 Chịu trách nhiệm thẩm định, phân bổ kinh phí triển khai thực hiện công 

tác tuyên truyền phòng, chống ma túy theo Kế hoạch đã được duyệt và thực hiện 

các thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

- Tổ chức sản xuất tin bài tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nội dung theo yêu cầu.  

- Phối hợp với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản biên soạn và đăng tải 

tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy để tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh cấp huyện và cấp xã. 
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- Hằng quý, tổng hợp kết quả tuyên truyền gửi Phòng Thông tin - Báo chí 

- Xuất bản để Phòng tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2020. Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các phòng chuyên môn liên quan và 

đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 

- GĐ, PGĐ (B.Thúy);  

- Phòng TTBCXB, VP Sở (Th/h); 

- Trung tâm CNTT&TT (Th/h); 

- Lưu: VT, TTBCXB (TL). 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 
 

Trịnh Hùng Sơn 
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