
UBND HUYỆN BẮC SƠN 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ TT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:          /PVHTT Bắc Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020 
V/v tuyên truyền Tháng hành động 

phòng, chống ma tuý năm 2020 
 

 

Kính gửi:  

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Văn bản số 598/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 05/6/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền “Tháng hành động phòng, 

chống ma tuý” năm 2020 (Từ ngày 01/6/2020 đến 30/6/2020); Công văn số 

982/STTTT-TTBCXB ngày 04/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về 

tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020. 

 Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền Tháng hành động 

phòng, chống ma túy năm 2020 như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

Tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ma túy, đặc biệt là tác hại 

của các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần, tân dược gây nghiện mới một 

cách sâu rộng trong quần chúng Nhân dân; đa dạng hóa các nội dung và hình 

thức tuyên truyền để phù hợp với từng loại địa bàn, từng nhóm đối tượng; tập 

trung vào các tuyến, địa bàn, khu dân cư phức tạp về ma túy, khu vực vùng sâu, 

vùng xa, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp dễ bị các đối tượng 

phạm tội dụ dỗ, lôi kéo; lồng ghép vào các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn, 

tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, 

các hoạt động sinh hoạt hè của học sinh, sinh viên đặc biệt là tuyên truyền rộng 

rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với chủ đề Tháng hành động 

phòng, chống ma tuý năm 2020: “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-

19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Biên tập, in sao tài liệu tuyên tuyền cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin bài 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện 

tử của huyện và các hình thức phù hợp khác. 

- Tuyên truyền cổ động trực quan: treo băng rôn khẩu hiệu, pa nô cổ động 

tại trung tâm huyện, các xã, thị trấn khu vực tập trung đông dân cư; thay mới nội 

dung panô, bảng tuyên truyền phù hợp.  

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền lưu động; lồng ghép trước và trong 

các buổi chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại cơ sở. Tuyên 



truyền trong các buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, trong các 

cuộc họp, sinh hoạt chung tại thiết chế văn hóa cơ sở,… 

3. Thời gian: Từ nay đến hết 30/6/2020 

 Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Kết thúc 

đợt tuyên truyền báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 

02/7/2020 để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VHTTDL tỉnh (B/c); 

- Sở TTTT tỉnh (B/c); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Loan 
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