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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền và thực hiện phòng, chống ma túy năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 555/KH-SVHTTDL ngày 27/4/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về phòng, chống ma túy năm 2021, phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền và thực hiện phòng, 

chống ma túy năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức 

chính trị xã hội trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia công tác phòng, chống ma 

túy góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với 

các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch trên 

địa bàn huyện đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn ma túy 

để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. 

- Thực hiện đúng các quy định, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong khi thực hiện công tác phòng, chống ma túy. 

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về 

“Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” và 

Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW. 

- Thực hiện Công văn số 17/TTr-THTCD ngày 24/3/2021 của Thanh tra Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Chương trình công tác năm 2021 

của  Ủy ban Quốc gia Phòng, chống HIV/ADIS và tệ nạn ma túy, mại dâm. 

- Kế hoạch số 555/KH-SVHTTDL ngày 27/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Hải Dương về phòng, chống ma túy năm 2021. 
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện triển khai có hiệu 

quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày 

Quốc tế và ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ văn hóa dễ bị lợi dụng hoạt động ma túy (karaoke, nhà nghỉ, internet…). 

2. Tuyên tuyền, giáo dục về phòng, chống ma túy 

- Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về phòng, chống ma túy đến công chức, viên chức và người lao 

động nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả tác hại của tệ nạn ma túy góp phần gìn 

giữ an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua  việc lồng ghép trong 

các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, du lịch và gia đình. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy qua các 

hình thức tuyên truyền trực quan (pano, khẩu hiệu…); trên hệ thống Đài hai cấp; 

trên Cổng Thông tin điện tử huyện và các Trang thông tin điện tử xã, thị trấn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: nhà 

nghỉ, karaoke, internet…, qua công tác kiểm tra kết hợp tuyên truyền, vận động 

các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống 

ma túy. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống ma túy 

trên địa bàn huyện. 

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện 

- Thông qua các giải thi đấu thể thao trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể 

thao  lần thứ IX của huyện kết hợp tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy 

nhằm nâng cao nhận thức cho của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. 

- Tích cực tuyên truyền trực quan pano, khẩu hiệu tại các khu vực trung tâm 

của huyện. 

3. Đài Phát thanh huyện 

- Tăng cường tin, bài, thời lượng phát sóng về công tác phòng, chống ma túy 

trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử. 
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- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Đài truyền thanh cấp xã thực hiện tốt việc 

tiếp âm Đài cấp trên và chủ động thực hiện chương trình, nội dung tuyên truyền 

của cấp mình. 

4. UBND xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các cơ quan và cán bộ công chức chuyên môn, các thôn/khu dân 

cư thực hiện tốt công tác tuyên truyền. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy năm 

2021, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm về túy theo quy định của 

Pháp luật. 

- Chỉ đạo treo khẩu hiệu, pano tại trụ sở các cơ quan, các khu đông dân cư, 

trục đường chính trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền và thực hiện phòng, chống ma túy năm 

2021, đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Đài Phát thanh huyện và 

UBND xã, thị trấn căn cứ triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện (để b/c); 

- Các đơn vị liên quan; 

- UBND xã, thị trấn (để t/h); 

- Lưu: VHTT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Quang Huy 
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