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V/v đẩy mạnh tuyên truyền “Tháng hành  

động phòng, chống ma túy”  

             Bạch Thông, ngày       tháng 6 năm 2021         

 

Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND huyện 

về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”. 

 Để công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy nhân tháng 

hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2021) trên địa bàn 

huyện đạt hiệu quả, phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền phòng, chống ma túy trên Cổng thông tin điện tử, Sóng truyền thanh 

huyện, qua băng zôn khẩu hiệu và lồng ghép với các hình thức tuyên truyền khác 

để nhân dân trên địa bàn huyện được biết và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu 

tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy.  

2. UBND các xã, thị trấn: Tăng cường tuyên truyền Đài truyền thanh, qua 

băng zôn khẩu hiệu, tại các hội nghị, cuộc họp cấp xã, cấp thôn và các hình thức 

tuyên truyền khác,... để nhân dân trên địa bàn được biết và tích cực tham gia phòng 

ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy. 

3. Tăng cường tuyên truyền các nội dung về hiểm họa của tệ nạn ma túy; 

hậu quả và tác hại của việc sử dụng, tàng trữ, vận chuyển và buôn bán ma túy đối 

với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền về tác hại của 

các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới có xu hướng lan rộng trong giới trẻ 

như: Cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”…. 

4. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền 

 - Tích cực hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6! 

 - Toàn dân nói không với ma túy! 

 - Vì sức khỏe của bạn, hạnh phúc gia đình bạn hãy tránh xa ma túy! 

 - Tham gia phòng, chống ma túy là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội! 

 - Ma túy hiểm họa của cộng đồng! 

 - Hãy tự bảo vệ mình trước ma túy! 
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 Kết quả tuyên truyền gửi về phòng VH&TT huyện trước ngày 28/6/2021 để 

tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Với nội dung trên đề nghị Trung tâm VH,TT&TT huyện; UBND các xã, thị 

trấn phối hợp, triển khai thức hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Công an huyện. 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Trưởng phòng VH&TT huyện; 

- Lưu VT. 
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