
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày         tháng       năm 2022 

V/v tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma tuý; 

mua bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ 
 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 229/TTCS-TQ ngày 08/4/2022 của Cục Thông tin 

cơ sở về việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma tuý; mua bàn, tàng trữ, 

vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Sở Thông tin và Truyền thông 

đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

1. Tuyên truyền công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm 

ma túy 

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách, quan điểm mới của Đảng và 
Nhà nước trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, trọng tâm là Chỉ thị số 36-CT/TW 
ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác 
phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 
21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 36-CT/TW; Công văn số 3405/BCA-V01 ngày 22/9/2021 của Bộ 
Công an hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Chương 
trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trong lực lượng Công an nhân 
dân … và các hướng dẫn liên quan đến xử lý tội phạm về ma túy. 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của các loại 
ma túy, nhất là ma túy tổng hợp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động thuộc ngành; học sinh, sinh viên và nhóm người có nguy cơ cao, người lao 
động đi làm ăn xa nhà, công nhân các khu công nghiệp để phòng ngừa, ngăn 
chặn sự lây lan của tệ nạn ma túy và kiềm chế sự gia tăng người nghiện mới. 

- Thông tin, phản ánh việc tham gia ký kết của cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động thuộc ngành; học sinh, sinh viên và nhóm người có 
nguy cơ cao, người lao động đi làm ăn xa nhà, công nhân các khu công nghiệp 
và nhân dân không sử dụng, vận chuyển và tàng trữ chất ma túy. 

2. Tuyên truyền công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Bộ Luật hình sự năm 2015 
(Sửa đổi bổ sung năm 2017); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 
cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, 
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 25/11/2019; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 
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79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 
Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử 
phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ 
nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia 
đình… và các văn bản hướng dẫn công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội 
phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp 
cho cơ quan có thẩm quyền các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tích 
cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là các hành vi 
sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ. 

- Phối hợp với cơ quan công an tuyên truyền sâu rộng các hành vi bị 
pháp luật nghiêm cấm cũng như những tác hại, nguy hiểm tiềm ẩn do vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra. 

- Thông tin, phản ánh việc tham gia ký kết nghiêm chỉnh thực hiện tốt 
các quy định của Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ của cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên và mọi người dân xem 
đây là trách nhiệm là việc làm thường xuyên. 

- Kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình có cách 
làm hay, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong việc vận động, tự nguyện 
giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời phê phán đối với các 
trường hợp vi phạm. 

 3. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./. 

Công văn số 229/TTCS-TQ ngày 08/4/2022 gửi kèm theo qua VNPT-

iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền 

thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục Văn bản chỉ đạo điều hành). 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
 

http://stttt.langson.gov.vn/
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