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Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v thông tin, tuyên truyền 
Tháng hành động phòng, chống ma túy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày      tháng 6  năm 2021 

 

 

      Kính gửi:  

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Tạp 

chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh;  

- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử, Bản tin; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

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

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Văn bản số 2019/BTTTT-CBC ngày 10/6/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền về Tháng hành động phòng, chống 

ma túy. Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 với 

chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma 

túy” với một số nội dung tuyên truyền sau: 

1.  Đối với các cơ quan tuyên truyền 

Tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống ma túy trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy”. 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma 

túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; thông 

tin, tuyên truyền các kỹ năng phòng ngừa ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, 

sinh viên; tuyên truyền về hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, 

vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp, chất hướng 

thần mới. 

- Tuyên truyền những mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng có hiệu 

quả, qua đó cũng phản ánh những khó khăn, bất cập trong công tác tuyên truyền 

phòng, chống ma túy. 

- Tuyên truyền giúp đỡ những người nghiện ma túy xoá bỏ mặc cảm, quan 

tâm bố trí việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và trở 

thành những công dân có ích cho xã hội. 



2 

 

- Các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống ma túy có thể tham khảo 

trên trang tin điện tử www.tiengchuong.vn của Ủy ban Quốc gia phòng, chống 

AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên tuyền nội dung Tháng hành động 

phòng, chống ma túy năm 2021 với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh 

phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các 

nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành 

phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Báo chí (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh 

 

 

 

 

 

http://www.tiengchuong.vn/
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