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    Số: 135/KH-UBND   Cao Lộc, ngày  08 tháng 4 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai tuyên truyền phòng, chống ma tuý,  

phòng, chống mua bán người năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-STTTT ngày 01/4/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền phòng, chống ma tuý, phòng, 

chống mua bán người năm 2020. UBND huyện Cao Lộc 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 tội 

phạm; phòng chống ma tuý, phòng chống mua bán người; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn dân thực hiện công 

tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, phòng chống mua bán người. Tiếp tục duy trì 

tiến tới mục tiêu tăng số xã, 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 huyện. 

Lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mua bán người với các 

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

sống vật chất, tinh thần và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy 

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 07/11/2011 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 147/KH-UBND, ngày 17/8/2017 của 

UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2017-2020.  

Thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp để 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, đổi mới đa dạng hóa nội dung, hình thức và phương pháp 

tuyên truyền phù hợp từng loại đối tượng thu hút được sự quan tâm, tham gia của 

đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến về 

chủ trương, chính sách của Đảng, 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, 
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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, thị trấn, thôn bản… 

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 huyện; gắn công tác 

phòng chống ma túy với phòng, chống HIV/AIDS, 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 nhân dân tại các xã 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. 

2. Công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người 

Mục tiêu tuyên truyền đạt 100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật 

Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), phần 

có liên quan đến tội phạm mua bán người, bảo vệ nạn nhân được phổ biến, quán 

triệt thực hiện rộng rãi; 100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống 

mua bán người và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến phòng, chống mua 

bán người được theo dõi thi hành và đánh giá hiệu quả. 

Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 

26/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) triển khai thực hiện Kết 

luận số 05 - KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình 

mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình 

mới; Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 phê duyệt Chương trình phòng, 

chống mua bán người (gọi tắt là Chương trình 130/CP) giai đoạn 2016-2020, các 

chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống mua bán người của các Bộ, 

ngành trung ương…  

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 

30/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội 

phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030” thực hiện tốt các nội 

dung trong kế hoạch, đồng thời gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND, 

ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về thực hiện “Chương trình phòng, chống tội phạm 

từ nay đến năm 2020”. 

Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Đề án 1: “Phát động phong trào toàn dân 

tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người 

phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư”; Đề án 1: “Truyền thông phòng chống 

mua bán người” đến năm 2020, thông qua 02 tiểu Đề án “Truyền thông phòng 
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chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng”, “Truyền thông 

phòng chống mua bán người tại cộng đồng” và các Đề án khác có liên quan đến 

lĩnh vực, ngành, nghề công tác theo Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 30/12/2016 

của UBND tỉnh về thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai 

đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030”... 

Phản ánh hoạt động của các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị 

trấn hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” và "Ngày thế 

giới phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2020, tuyên truyền cách thức giải 

quyết, ứng phó giúp người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình; vận động 

toàn dân tham gia và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác phòng, chống mua bán người; các gương điển hình tiên tiến, mô 

hình hiệu quả, kinh nghiệm hay trong phòng, chống mua bán người, các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, tổ chức tham gia các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo 

chuyên đề, bồi dưỡng, tập huấn liên quan đến công tác phòng, chống mua bán 

người. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phòng chống 

ma túy, phòng chống mua bán người năm 2020; tham mưu đôn đốc các xã, thị trấn, 

các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông theo yêu cầu. 

2. Các các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn 

 Bám sát Kế hoạch của UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, 

chống ma tuý, phòng, chống mua bán người năm 2020.  

 3.  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, 

tăng thời lượng tuyên truyền về phòng, chống ma tuý, phòng, chống mua bán 

người. Biên tập, đăng tải văn bản, tin, bài ảnh tuyên truyền phòng, chống ma tuý, 

phòng, chống mua bán người trên Trang Thông tin điện tử của huyện. 

UBND huyện đề nghị các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./.  
 

  Nơi nhận:  
- Sở TT&TT; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VHTT&TT; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 

 


		2020-04-08T21:59:26+0700




