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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 về triển khai tuyên 
truyền phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người năm 2020. Phòng Văn 
hóa và Thông tin huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước 
trong công tác phòng, chống ma túy, gắn với tuyên truyền phòng, chống tội phạm 
năm 2020; 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 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 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, 
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. 
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Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, xã, 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 huyện; 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 còn nhiều khó 
khăn 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 án1 “Truyền thông phòng chống mua 
bán người” đến năm 2020, thông qua 02 tiểu Đề án“Truyền thông phòng chống 
mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng”, “Truyền thông phòng 
chống mua bán người tại công 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”... 
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Phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị 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. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, phòng 
chống mua bán người phù hợp với từng loại đối tượng, góp phần nâng cao nhận 
thức cho cán bộ và nhân dân, gắn công tác thông tin tuyên truyền với vận động 
toàn dân lên án, tố giác tội phạm. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Biên tập, in ấn tài liệu tuyên tuyền cung cấp cho cơ sở; triển khai công tác 
tuyên truyền lưu động, tuyên truyền lồng ghép trước các buổi giao lưu biểu diễn 
văn hóa, văn nghệ; Tuyên truyền, phổ biến trong các cuộc họp, sinh hoạt tại các 
thôn, khu phố… 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống và lên án, tố giác tội phạm ma 
túy, tệ nạn ma túy; phòng, chống mua bán người; phối hợp thực hiện công tác lập 
hồ sơ đưa người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc cai nghiện tại gia đình, cai 
nghiện tại cộng đồng; áp dụng các biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú. Đồng 
thời, có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người sau cai ổn định cuộc sống, hòa 
nhập cộng đồng, chống tái nghiện. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền phòng, chống ma túy; phòng, chống mua 
bán người năm 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin. Đề nghị các cơ quan, đợn 
vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao và các nội dung của kế hoạch triển 
khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp 
trên địa bàn quản lý./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở TT&TT; 
- PCT (VX) UBND huyện; 
- TTVH,TT&TT huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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