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BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền công tác phòng, chống ma tuý  

6 tháng đầu năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 2164/CAT-PC04 ngày 04/5/2020 của Công an 

tỉnh về việc sơ kết tình hình kết quả công tác phòng chống ma tuý 6 tháng đầu 

năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020; Sở Thông tin và Truyền 

thông báo cáo kết quả tuyên truyền như sau: 

1. Công tác định hướng tuyên truyền 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành 

Kế hoạch số 520/KH-STTTT ngày 01/4/2020, định hướng cho các cơ quan báo 

chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố thông 

tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh và các nội 

dung khác có liên quan.  

2. Kết quả thông tin, tuyên truyền 

Căn cứ Kế hoạch, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa 

và Thông tin các huyện, thành phố đã sử dụng nhiều hình thức phong phú, đa 

dạng, phù hợp với từng đối khác nhau để tuyên truyền về công tác phòng chống 

ma tuý. Kết quả tuyên truyền cụ thể: 

Báo Lạng Sơn: Đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống ma tuý; phân công phóng viên 

bám nắm cơ sở, nắm thông tin để tuyên truyền kịp thời, hiệu quả trên cả ấn 

phẩm báo in và báo điện tử. Đồng thời tiếp tục duy trì và đảm bảo chất lượng 

các chuyên mục “Vì an ninh Xứ Lạng” (4 chuyên mục/ tháng); “Quốc phòng 

toàn dân” (2 chuyên mục/ tháng); chuyên mục “Thông tin pháp luật” (04 chuyên 

mục/tháng). 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tập trung chỉ đạo, định hướng cho đội 

ngũ phóng viên, biên tập viên phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực 

hiện viêt nhiều tin, bài nhằm tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống 

ma tuý trên địa bàn tỉnh. Các tin, bài được phát sóng thông qua các chuyên mục 

“Vì an ninh Xứ Lạng”; chuyên mục “Sức khỏe và đời sống”; chuyên mục “Pháp 

luật với cuộc sống” (phát sóng trên truyền hình và phát thanh  với 01 chuyên 

mục/tuần); chuyên mục truyền hình “Vì chủ quyền an ninh biên giới” (phát sóng 

02 chuyên mục/tuần). 

(Số liệu tin, bài truyên truyền các cơ quan báo chí đã có báo cáo riêng) 
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Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh tiếp tục duy trì chuyên mục “Phòng, 

chống ma túy”. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2020 đã biên tập và đăng 

tải được 12 văn bản; 37 tin, bài và ảnh có nội dung về công tác phòng, chống ma 

túy… 

Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố: Đã đôn đốc, hướng 

dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông biên tập, tuyên truyền về 

công tác phòng, chống ma tuý và các nội dung khác có liên quan, đan xen trong 

các chương trình thời sự tổng hợp, phát sóng thông qua hệ thống truyền thanh, 

truyền hình tại địa phương. Đồng thời treo băng zôn, khẩu hiệu tại các trục 

đường chính, các khu vực đông dân cư; tuyên truyền thông qua các màn hình 

LED tại các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền bằng xe lưu động, xe máy có gắn loa 

tới tận các thôn, xóm; phát tờ rơi về phòng, chống ma tuý; tuyên truyền lồng 

ghép trong các buổi họp thôn, đoàn thể và trước mỗi buổi chiếu phim lưu động, 

hoạt động thể dục thể thao, biểu diễn văn nghệ. 

Đánh giá  

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin các 

huyện, thành phố đã bám sát các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn của Ban 

Chỉ đạo 138 tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, chủ động xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền, phản ánh về công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh. Các 

tin, bài tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 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. 

Đồng thời, lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy với tuyên 

truyền về phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn mại dâm; về phong trào xây dựng 

cơ quan, đơn vị, xã, phường, thôn bản… không có tệ nạn ma túy; cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... trên địa bàn 

tỉnh; về 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. 

Thông qua công tác tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức và sự 

đồng thuận của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy; góp 

phần duy trì, 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 về ma tuý trên phạm vi toàn tỉnh. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 

Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, định 

hướng cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin 

các huyện, thành phố tuyên truyền về công tác phòng, chống ma tuý. Đồng thời 
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đôn đốc các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin các 

huyện, thành phố chỉ đạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên tích cực phối hợp 

với các lực lượng chức năng, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên 

truyền./. 

 

Nơi nhận: 

- Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Lưu: VT, TTBCXB (Loan). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hải Yến 
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