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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 573/KH-STTTT, ngày 01/6/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, 

chống ma tuý năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua công tác tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý 

thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

huyện về công tác phòng, chống ma túy, góp phần kiềm chế tội phạm, tệ nạn ma 

túy, làm giảm tỷ lệ người nghiện trên địa bàn huyện. 

2.  Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm vận 

động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, lên án, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy; 

hỗ trợ người nghiện tiếp cận với dịch vụ xã hội, tạo điều kiện để họ tái hòa nhập 

cộng đồng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề 

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 (từ ngày 01/6 đến ngày 

30/6/2022) gắn với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản 

lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”. 

2. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma 

túy năm 2022 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản 

lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”. 

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống ma túy 

năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về hậu quả, tác hại của 

ma túy, nhất là ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện; phương thức, thủ đoạn 

hoạt động của tội phạm ma túy nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động 

phòng ngừa của quần chúng nhân dân. 

- Tuyên truyền các tấm gương điển hình, mô hình phòng, chống ma túy hiệu 

quả; chính sách hỗ trợ người nghiện sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng. 

- Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin 

 Căn cứ kế hoạch thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp 

báo cáo kết quả tuyên truyền về Ủy ban nhân dân huyện, Sở Thông tin và truyền 

thông theo kế hoạch. 

2. Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện 

Tham mưu tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy trên Cổng Thông 

tin điện tử của huyện. 

3. Đài Truyền thanh 

Tiếp sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà 

Nam; xây dựng chương trình tuyên truyền về công tác phòng, chống ma tuý theo 

những nội dung tại mục II của Kế hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng địa 

phương.   

 4. UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo đài truyền thanh xã tiếp âm đầy đủ các chương trình, nội dung tuyên 

truyền về công tác phòng, chống ma tuý trên phương tiện thông tin đại chúng địa 

phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài truyền thanh huyện. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 

2022. UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND huyện (qua 

phòng văn hóa và thông tin) trước ngày 22/6/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

và Sở Thông tin và truyền thông./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở TTTT; 

- TT HU, TT HĐND huyện;              ( Để b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;      

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Văn Quân 

 

(Để t/h) 


		2022-06-03T13:53:01-0700


		2022-06-06T09:46:56+0700


		2022-06-06T09:46:56+0700


		2022-06-06T09:46:56+0700


		2022-06-06T09:46:56+0700




