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Số: 13  /KH-UBND Lạng Sơn, ngày 24 tháng 01 năm 2018 

 
KẾ HOẠCH 

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 
 

Thực hiện Quyết định số 2353/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Truyền thông về phòng, 
chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” (gọi tắt là Đề án) thuộc 
Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ, UBND tỉnh 
Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông với những nội dung 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức 
của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy, góp 
phần giảm thiểu các nguy cơ từ sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; 

- Triển khai cụ thể hóa các hoạt động truyền thông trên địa bàn tỉnh theo 
Đề án của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ mục tiêu, nội dung về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh 
để xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp, mang tính xã hội rộng rãi, có trọng 
tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn; 

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh, UBND các huyện, thành phố; cung cấp thông tin, lồng ghép tuyên truyền 
đạt hiệu quả thiết thực, tránh phô trương hình thức.    

II. MỤC TIÊU  

Phấn đấu đến hết năm 2020, công tác tuyên truyền về phòng, chống ma 
túy đạt được: 

- 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;  
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- 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.  

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG  

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống ma túy; 

- Tuyên truyền về nguy cơ, tác hại, hậu quả của nghiện ma túy, đặc biệt là 
các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần, tân dược gây nghiện mới đối với 
sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của 
tỉnh, tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, đối tượng thanh thiếu niên ở địa 
bàn dân cư, đô thị và trường học; 

 - Tuyên truyền, giới thiệu các dịch vụ chăm sóc, điều trị, cai nghiện, hỗ 
trợ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy và 
tại cộng đồng; 

- Giới thiệu kinh nghiệm, điển hình tiên tiến, các tổ chức, cá nhân có hình 
thức tuyên truyền hiệu quả; các giải pháp, tiến bộ khoa học trong công tác 
phòng, chống ma túy… 

2. Hình thức hoạt động 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy gắn 
với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 

- Xây dựng các tiểu phẩm, phóng sự, phim tài liệu, tin, thông điệp, tờ rơi, 
tờ gấp, khẩu hiệu, sổ tay công tác truyền thông phòng, chống ma túy đăng phát 
trên phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống thông tin cơ sở tại các xã, 
phường, thị trấn và đăng, phát trên mạng xã hội, điện thoại di động... để tăng 
cường hiệu quả truyền thông; 

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động về phòng, chống 
ma túy; hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế 
phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/ 6”; 

- Phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các 
huyện, thành phố về tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy; 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về công tác tuyên truyền 
phòng, chống ma túy cho các đối tượng là phóng viên, biên tập viên các cơ quan 
báo chí; cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tại Phòng Văn hoá - Thông tin cấp 
huyện và cán bộ thực hiện truyền thông cấp xã; 
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- Sơ kết, tổng kết đánh giá công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, 
khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong công tác thông tin, 
tuyên truyền phòng, chống ma túy. 

IV. KINH PHÍ 

Nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp 
khác theo quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền 
hình các huyện, thành phố, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng chuyên trang, 
chuyên mục tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống ma túy; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung và 
hình thức hoạt động của Kế hoạch này; in, phát hành các thông điệp, tờ rơi, tờ 
gấp, sổ tay truyền thông phòng, chống ma túy... đăng, phát trên mạng xã hội, 
điện thoại di động, Đài truyền thanh xã và tại các xã, phường, thị trấn để tăng 
cường hiệu quả truyền thông; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị 
tập huấn về nghiệp vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các đối tượng là 
phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; cán bộ làm công tác thông tin cơ 
sở tại Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện và cán bộ làm công tác truyền 
thông cấp xã. 

- Định kỳ 06 tháng và một năm tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế 
hoạch này của các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các 
huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh.  

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền 
phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; 
các hội thi, hội diễn, liên hoan; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng với các chương 
trình kinh tế - xã hội khác.  

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

Căn cứ nội dung, hình thức hoạt động của Kế hoạch này, xây dựng kế 
hoạch của ngành, đơn vị, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình 
hình thực tế; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung, hình thức hoạt động 
của Kế hoạch, đồng thời đưa nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy vào 
công tác tuyên truyền hàng năm của địa phương, đơn vị.  
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Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm ma 
túy, tham gia quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư.  

Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động 
phòng, chống ma túy; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 và Ngày Quốc 
tế phòng, chống ma túy. 

Đẩy mạnh các cuộc vận động “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, 
trường học không có tệ nạn ma túy”, “Gia đình không có tệ nạn ma túy và tệ nạn 
xã hội”… Tiếp tục thực hiện và nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, khu 
dân cư không có tệ nạn ma túy, vận động người nghiện ma túy tự nguyện tham 
gia cai nghiện tập trung, cai nghiện tại nhà, tại cộng đồng và giúp đỡ người sau 
cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.    

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong phạm vi trách 
nhiệm và quyền hạn của mình triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./.  

 
 Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- TT. Tỉnh ủy;                                (BC)                                                                  
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                                              
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;                                           
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố;  
- Đài PTTH, Báo Lạng Sơn, Tạp chí VNXL,    
  Cổng TTĐT tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  Các Phòng: KGVX, TH, NC, TH-CB;                                                        
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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