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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lộc Bình, ngày 11  tháng 6 năm 2019 

 
 

   Kính gửi:  
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính; dịch vụ 
viễn thông và internet trên địa bàn huyện. 

       

Thực hiện Công văn số 771/STTTT-TTBCXB ngày 17/6/2019 của Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền Tháng hành động phòng, 
chống ma túy năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 01/4/2020 của Ban chỉ đạo 138  
huyện Lộc Bình về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020; Kế hoạch tổ 
chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020 của Ban chỉ 
đạo 138 huyện Lộc Bình; 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND 
các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma tuý với những nội 
dung, hình thức đa dạng, thiết thực; tăng cường đưa các tin, ảnh, bài viết, phóng sự 
về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma 
tuý; tập trung tuyên truyền các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên, 
học sinh, sinh viên, Nhân dân ở các tuyến, địa bàn trọng điểm về ma tuý; nội dung 
tuyên truyền phải nhấn mạnh tính nguy hại của các loại ma túy tổng hợp, chất 
hướng thần mới để nâng cao nhận thức về tính chất nguy hiểm, hậu quả tác hại của 
ma tuý đối với bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, 
phát hiện, tố giác các đối tượng, đường dây hoạt động phạm tội về ma túy; chú 
trọng truyền thông qua mạng xã hội, thông qua tin nhắn đến các thuê bao di động 
với các khẩu hiệu tuyên truyền “Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng không ma túy; ma 
túy đá, phá cuộc đời; tương lai và ma túy không cùng tồn tại; đừng để ma túy lãng 
phí tuổi xuân; sống tuổi trẻ, nghĩ tương lai, nói không với ma túy; vì sức khỏe mọi 
người, hạnh phúc của mọi nhà - hãy tránh xa ma túy”; biểu dương kịp thời các cá 
nhân, gia đình, khu phố, thôn, xóm, bản, làng, cơ quan, doanh nghiệp, trường 
học… có nhiều thành tích trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ 
nạn ma tuý.  

2. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở xã, thị trấn. 
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Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, panô; 
tại trụ sở cơ quan, trường học, nơi công cộng, nơi đông dân cư. 

Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa văn hóa - văn nghệ tại 
các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ cơ sở và các hình thức khác phù hợp với đặc 
điểm của từng địa phương. 

Tuyên truyền qua các hình thức truyền thông khác. 

3. Phân công thực hiện 

a) Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện 

Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan tuyên 
truyền bằng xe lưu động đến tận địa bàn khu dân cư, góp phần nâng cao ý thức 
trách nhiệm của nhân dân về phòng, chống ma túy. 

Căn cứ vào thực tế kinh phí hoạt động chuyên môn của đơn vị mà tiến hành 
thực hiện treo khẩu hiệu, băng rôn trên các tuyến đường trung tâm huyện. 

Thống nhất thời gian tuyên truyền trực quan từ ngày 24/6/2020 đến 
02/7/2020. 

Tổ chức tuyên truyền về tháng hành động về phòng chống ma túy năm 2020 
với nội dung tuyên truyền trên. 

b) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy 
và tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên hệ thống Đài truyền thanh 
địa phương; trong các buổi họp cơ quan, đơn vị, thôn bản, khối phố; kịp thời đưa 
tin về những cá nhân, tổ chức làm tốt công tác phòng, chống ma túy. 

Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn xã, thị trấn với số 
lượng 01 đến 02 băng rôn. 

Thời gian treo băng rôn: Từ ngày 24/6/2020 đến 02/7/2020. 

c) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính; dịch vụ viễn thông và internet 
trên địa bàn huyện 

Tăng cường công tác bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo 
thuận lợi cho việc truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống ma túy; 
phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn hoạt động 
quảng bá, mua bán ma túy trái phép các chất ma túy trên mạng viễn thông, internet, 
mạng xã hội… 

Phối hợp tuyên truyền các thông điệp, khẩu hiệu tập trung nội dung về 
phòng, chống ma túy qua hình thức tem và phong bì truyền thông đến các điểm 
bưu điện văn hóa xã tại địa bàn trọng điểm về ma túy. 

Tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp 
nhận bưu gửi nhằm đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gửi các chất ma túy bất 
hợp pháp qua mạng bưu chính. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bưu gửi có dấu hiệu 
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chứa các chất ma túy bất hợp pháp thì phải thông báo kịp thời cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng không ma túy  

- Đừng để ma túy lãng phí tuổi xuân; sống tuổi trẻ, nghĩ tương lai, nói 
không với ma túy 

- Vì sức khỏe mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - hãy tránh xa ma túy 

- Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020 

Trên đây là Công văn tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy 
năm 2020 của phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có 
liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, kết thúc đợt 
tuyên truyền báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo quy 
định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 
- CT, PCT UBND huyện (b/c);  
- Công an huyện; 
- BCĐ 138 huyện; 
- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- TP, PTP, CV Phòng VHTT; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 

 
 
 

Phạm Minh Huệ 
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