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BÁO CÁO 

Tổng kết đánh giá thực hiện chương trình 

 phòng, chống ma túy đến năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-BCĐ ngày 13/5/2020 của Ban chỉ đạo 138 

tỉnh về việc tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 

2020. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 

“Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại 

chúng” như sau: 

 

I. Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, 

CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020 

1. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo 

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các ngành tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 24/01/2018 về việc thực 

hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông 

tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của 

Chính phủ. 

Xây dựng các văn bản hướng dẫn, định hướng tuyên truyền cho các cơ 

quan báo chí, đài phát thanh truyền hình tỉnh; phòng Văn hóa và Thông tin, Đài 

Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền với các nội dung về phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị. 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung tại đơn vị như: 

tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh các văn bản chỉ đạo điều hành và 

duy trì chuyên mục Phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm với các mục: Văn 

bản chỉ đạo; Tin tức; Hỏi - đáp pháp luật; Báo cáo. Tuyên truyền trên mạng xã 

hội fanpage “Lạng Sơn News” của Sở các tin, bài có nội dung phản ánh về 

phòng, chống ma túy. 

2. Kết quả thực hiện 

Từ 01/01/2017 đến 30/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng 

14 văn bản định hướng tuyên truyền (năm 2017: 05 văn bản, năm 2018: 04 văn 

bản, năm 2019: 03 văn bản, từ 01/1/2019 đến 30/6/2020: 02 văn bản) gửi các cơ 
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quan: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông các huyện, thực hiện tuyên truyền về công tác phòng, 

chống tội phạm; phòng, chống ma túy.1 

Các cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình trên tỉnh đã bám sát 

định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Kế hoạch tuyên truyền 

của tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông, chủ động xây dựng  kế hoạch tuyên 

truyền phối hợp với các ngành chức năng liên quan đến công tác phòng, chống 

ma túy để xây dựng chuyên đề, chuyên mục, phản ánh kịp thời các vụ việc, sự 

kiện xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền công tác kiểm tra, kiểm soát của 

ngành chức năng đối với các loại tội phạm, nhằm kiềm chế, ngăn chặn, kiên 

quyết đẩy lùi tệ nạn ma túy đang có nguy cơ diễn ra ngày càng phức tạp trong 

đời sống xã hội hiện nay, kết quả cụ thể: 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì 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 1 chuyên mục/tuần; chuyên mục 

trueyèn hình “Vì chủ quyền an ninh biên giới” phát sóng 2 chuyên mục/tuần. 

- Báo Lạng Sơn tiếp tục duy trì chuyên mục “Sức khỏe cộng đồng” (4 

chuyên mục/ tháng); “Quốc phòng toàn dân” (2 chuyên mục/ tháng). 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện biên tập các văn 

bản, tin bài về chủ đề này tuyên truyền lồng ghép trong các chương trình truyền 

thanh, phát thanh tại địa phương. 

- Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh đã biên tập và đăng tải được: 159 tin, 51 

bài và ảnh có nội dung về phòng, chống ma túy (năm 2017: 33 tin, 10 văn bản; 

năm 2018: 49 tin, 11 văn bản; năm 2019: 59 tin, 11 văn bản; năm 2020: 18 tin, 

                                           
1 Các văn bản số: 167/STTTT-TTBCXB ngày 03/3/2017 về việc tuyên truyền công tác phòng, chống 

tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2017; 177/STTTT-TTBCXB ngày 

07/3/2017 về việc tuyên truyền xóa bỏ cây có chứa ma túy năm 2017; phòng chống cúm gia cầm; 

473/STTTT-TTBCXB ngày 07/6/2017 về việc tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma túy; 

556/STTTT-TTBCXB ngày 27/6/2017 về việc tuyên truyền phòng, chống và cai nghiện ma túy trong 

tình hình mới; 1267/STTTT-TTBCXB ngày 25/12/2017 về việc tuyên truyền Chỉ thị số 39/CT-TTg 

99/STTTT-TTBCXB ngày 22/01/2018; 192/STTTT-TTBCXB ngày 27/02/2018 Tuyên truyền công 

tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2018; 

746/STTTT-TTBCXB ngày 03/7/2018 về việc tuyên truyền phòng, chống ma túy;1030/STTTT-

TTBCXB ngày 17/9/2018 về việc tuyên truyền công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy 

và cai nghiện ma túy; phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 451/STTTT-TTBCXB ngày 

09/04/2018 về việc tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; Luật Đặc xá 

2018; 722/STTTT-TTBCXB ngày 04/6/2019 về việc tuyên truyền Tháng cao điểm dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019; tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019; 771/STTTT-

TTBCXB ngày 17/06/2019 về việc thông tin, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy; 

1216/STTTT-TTBCXB ngày 29/8/2019 về việc tuyên truyền công tác phòng chống AIDS, phòng 

chống tệ nạn ma túy, mại dâm 06 tháng cuối năm 2019; công tác kiểm soát tải trọng xe; 982/STTTT-

TTBCXB ngày 04/6/2020 về việc tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020; 

1133/STTTT-TTBCXB ngày 26/6/2020 về việc tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông đường thủy nội địa; phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên hệ thống thông tin cơ sở; tháng 

hành động phòng, chống ma túy. 
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19 văn bản) được dẫn từ các nguồn như: Chinhphu.vn, Baolangson.vn, 

Langsontv.vn, Bienphong.com.vn... 

3. Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống 

ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” 

Kinh phí thực hiện Đề án được lồng ghép thực hiện từ các nguồn kinh phí 

khác được cấp cho các cơ quan, đơn vị. 

4. Đánh giá chung 

4.1. Ưu điểm 

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông 

tin đại chúng đã hoàn thành 100% các mục tiêu Đề án đã đề ra: 100% xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính 

sách, pháp luật, tài liệu truyền thông trong phòng, chống ma túy; ít nhất 30% số 

xã thuộc địa bàn trọng điểm về mua, bán, sử dụng ma túy được tư vấn về phòng, 

chống ma túy; thông tin về phòng, chống ma túy được đăng tải định kỳ trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh ít nhất một lần/tháng; 70% số người 

dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có nguy cơ được tiếp 

cận các thông tin về pháp luật phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng, chống 

ma túy; 100% phóng viên, các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tuyên 

truyền về pháp luật và xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, 

giáo dục về phòng, chống ma túy. 

4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Tồn tại, hạn chế 

Việc trao đổi thông tin giữa cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh và 

cơ quan quản lý nhà nước về báo chí còn chưa thường xuyên nên việc định 

hướng nội dung, cung cấp thông tin, văn bản, tài liệu liên quan đến công tác 

phòng, chống ma túy cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh chưa đạt hiệu quả 

như mong muốn. 

Việc xuất bản tài liệu truyên truyền; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, 

kênh thông tin riêng về phòng chống tệ nạn ma túy còn hạn chế. 

Công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy trong khối trường 

học nội dung và biện pháp tuyên truyền, giáo dục sáng tạo chưa cao, chưa phong 

phú, chưa tạo được động lực mạnh mẽ để thay đổi nhận thức, tác động đến hành 

vi của mỗi người. 

- Nguyên nhân 

Do những diễn biến phức tạp của tình hình ma túy hiện nay, thực tế hiện 

nay có rất nhiều loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện, được sản xuất trá hình dưới 

nhiều dạng, hình thức với nhiều tên gọi khác nhau như: ma túy đá, cỏ Mỹ, bóng 

cười, bùa lưỡi, nước vui, shisha… trong khi đó các mẫu ma túy đưa vào giáo 

dục, tuyên truyền còn thiếu chưa được cập nhật, bổ sung. 
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Phần lớn phụ huynh học sinh không chú trọng, quan tâm đến các vấn đề 

liên quan đến ma túy, không có kiến thức để nhận biết các dấu hiệu khi con 

mình có sử dụng ma túy và kỹ năng xử lý tình huống khi phát hiện con cái có sử 

dụng ma túy… 

4.3. Khó khăn, vướng mắc 

Nhận thức của một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên chưa nhận thức 

đúng về sự nguy hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, coi đó là loại ma túy 

không gây nghiện dẫn đến gia tăng số người sử dụng loại ma túy này. 

Chưa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý, thống 

kê người nghiện ma túy.  

Ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc cần trang bị cho bản thân 

kiến thức về phòng, chống ma túy, tâm lý người dân vẫn coi đó là trách nhiệm 

của cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trách nhiệm của lực lượng công an nên 

chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu. 

Sự phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách với các cơ quan chức năng và 

tổ chức xã hội chưa đồng bộ, thường xuyên. Chưa đánh giá được hiệu quả của 

từng hình thức tuyên truyền để tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình 

tiên tiến. 

5. Kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

ma túy 

- Các ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức, cảnh báo toàn xã hội về hậu quả, tác hại ma túy; thường xuyên kiểm 

tra, đôn đốc, hướng dẫn, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, 

đường lối, chính sách, pháp luật phòng, chống ma túy. 

- Đề nghị cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh tham mưu xây dựng 

ban hành quy chế phối hợp chỉ rõ trách nhiệm và mối liên kết giữa các đơn vị 

liên quan trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. 

 

II. Phần thứ hai 

ĐỀ XUẤT NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

PHÒNG, CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN TIẾP THEO (2021-2025) 

 

1. Mục tiêu 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, 

chống ma túy với các hình thức phong phú đổi mới, cập nhật những diễn biến 

phức tạp của tình hình ma túy trong giai đoạn hiện nay đến 100% số xã, phường, 

thị trấn, trường học… 

- Thông tin về phòng, chống ma túy được đăng tải định kỳ trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của tỉnh ít nhất một lần/tháng. 
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- 80% số người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có 

nguy cơ được tiếp cận các thông tin về pháp luật phòng, chống ma túy và kỹ 

năng phòng, chống ma túy; 

 - 100% phóng viên, các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tuyên 

truyền về pháp luật và xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, 

giáo dục về phòng, chống ma túy. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trọng tâm là đăng tải thông tin các văn bản quy phạm pháp 

luật của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống ma túy; kịp thời 

phản ánh những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn công tác phòng, chống ma 

túy chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh, định hướng 

xây dựng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về 

phòng, chống ma túy thông qua các buổi thảo luận, tư vấn, tập huấn; tuyên 

truyền các tấm gương tiêu biểu vượt qua lỗi lầm làm lại cuộc đời, tấm gương 

cộng tác viên truyền thông, các mô hình tiêu biểu về phòng, chống ma túy, mại 

dâm tại cộng đồng… 

- Phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Liên Đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt việc cung cấp thông tin giúp cho 

báo chí được tiếp cận, khai thác các nguồn tin chính xác, trung thực, kịp thời 

đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền lồng ghép các nội 

dung về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong các chương trình phổ 

biến, giáo dục pháp luật, đồng thời phản ánh về hoạt động này bằng nhiều thể 

hình thức; trong đó, đặc biệt chú trọng đến hình thức phỏng vấn, tọa đàm phát 

thanh  truyền hình và tiểu phẩm để các tầng lớp nhân dân dễ tiếp nhận thông tin 

và chuyển đổi hành vi một cách tích cực hơn. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy 

của các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh. 

3. Giải pháp chủ yếu 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh để 

thường xuyên định hướng nội dung, cung cấp thông tin, văn bản, tài liệu có liên 

quan giúp các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh 

tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy có trọng tâm, trọng điểm, bảo 

đảm về số lượng, phát huy tối đa hiệu quả công tác tuyên truyền. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho các nhà báo, phóng viên, cán bộ 

tham gia công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy của các cơ quan báo chí, 

Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố để các nhà báo, phóng 

viên, cán bộ tham gia công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và được cung 
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cấp đầy đủ thông tin giúp cho hoạt động tuyên truyền về chủ đề này chính xác, 

kịp thời và hiệu quả hơn. 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 

“Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại 

chúng” đến năm 2020 kính chuyển Công an tỉnh tổng hợp theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Cơ quan thường trực BCĐ 138 (Công an tỉnh); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng CM, Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, TTBCXB (Hà). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hải Yến 
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