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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /HC-VHTT 

V/v tuyên truyền Tháng hành động  

Phòng, chống ma túy năm 2021 
 

Tam Dương, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

      Kính gửi: 
 

 - Trung tâm Văn hoá -TT-TT huyện; 

 - UBND  các xã, thị trấn. 
 

  Thực hiện Công văn số 704/SVHTT&DL-XDNSVH&GĐ, ngày 07/6/2021 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc về việc triển khai Tháng hành động 

phòng, chống ma túy năm 2021. Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ 

động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm ma túy. Đặc biệt hưởng 

ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021”; Phòng Văn hóa và Thông 

tin trân trọng đề nghị triển khai công tác tuyên truyền như sau: 

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; Luật phòng 

chống ma túy; 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.  Thời gian: Từ ngày 01 

đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, với chủ đề: “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc 

của mọi nhà - hãy tránh xa ma túy”. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 

của nhân dân trong tham gia phòng chống ma túy, các văn bản quy phạm pháp luật về 

phòng, chống ma tuý và các quy định khác có liên quan. 

- Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học, kết hợp giữa 

nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống ma túy; tăng cường mối liên 

kết giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong phòng, chống 

ma túy 

- Tăng cường thời lượng, tần suất tin bài, phóng sự truyền thông về phòng, 

chống ma túy. 

2. UBND các xã, thị trấn 



- Chỉ đạo đài truyền thanh địa phương tiếp sóng đài truyền thanh huyện, tập 

trung tuyên truyền về pháp luật phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy tổng hợp, các 

chất tân dược gây nghiện sâu rộng đến quần chúng nhân dân; 

- Việc tuyên truyền về phòng chống ma túy theo quy định tại điều 12, khoản 10, điều 

36, khoản 4 điều 37 của luật phòng chống ma túy; lồng ghép nội dung tuyên truyền qua các 

cuộc họp chi bộ, họp dân,  cho các đối tượng học sinh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. 

Phòng Văn hóa và Thông tin trân trọng đề nghị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (B/c); 

- PCT UBND huyện Lê Xuân Bình (B/c); 

- Phòng Lao động TB-XH; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VHTT. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Chiến 
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