
  HUYỆN ỦY TUY PHONG                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

      BAN TUYÊN GIÁO 

                        *                                               Tuy Phong, ngày 28 tháng 10 năm 2021 

      Số 83 - CV/BTGHU 
Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền  
         phòng, chống ma túy 

 
Kính gửi: - Mặt trận, đoàn thể huyện, 

- Công an huyện,  

- Tòa án nhân dân huyện, 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, 

- Trung tâm VHTT – TTTH huyện, 

- Phòng Tư pháp, 

- Phòng Giáo dục - Đào tạo, 

- Hội Luật gia huyện, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Ban Tuyên giáo - Dân vận xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Thông báo kết luận số 204-TB/HU, ngày 22 tháng 10 năm 2021 của 

Thường trực Huyện ủy về tình hình thực hiện công tác phòng, chống ma túy 10 

tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021; Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy phối hợp với Công an huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa thể thao – Truyền thanh truyền hình huyện biên soạn Tài liệu “tuyên 

truyền về phòng, chống ma túy”.  

Nhằm phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, 

đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy và công tác 

phòng, chống ma túy trong thời gian đến, nhất là từ nay đến cuối năm 2021 góp 

phần kéo giảm, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện. Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy đề nghị Mặt trận, đoàn thể huyện; các cơ quan tư pháp; các cơ quan 

tuyên truyền; chi, đảng bộ cơ sở, Ban Tuyên giáo – Dân vận xã, thị trấn, phối hợp 

triển khai các hoạt động tuyên truyền như sau: 

1. Mặt trận, các đoàn thể huyện và chi, đảng bộ cơ sở 

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên 

trong tổ chức mình thông qua các hình thức phù hợp như gửi Tài liệu “tuyên truyền 

về phòng, chống ma túy” qua mạng nội bộ, thông qua các trang mạng xã hội hoặc 

thông qua sinh hoạt định kỳ của các đoàn thể khi tình hình dịch lắng xuống, đảm 

bảo an toàn. 

- Chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể xã, thị trấn tích cực phối hợp cùng với chính 

quyền địa phương tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân 

dân theo tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp biên soạn. 

- Chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên, cốt cán 
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chính trị thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội của 

các tầng lớp nhân dân, nhất là liên quan đến tệ nạn ma túy; qua đó kịp thời tham 

mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy các biện pháp tuyên truyền, định 

hướng thông tin, ổn định tình hình. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, 

chiến sĩ, đoàn viên, hội viên thường xuyên đăng tải, chia sẻ tạo sự lan tỏa trong 

cộng đồng những thông tin chính thống, tích cực về công tác phòng, chống ma túy 

của các cơ quan chức năng và các địa phương. 

- Cấp ủy Trường THPT Hòa Đa và Tuy Phong chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà 

trường tuyên truyền Tài liệu “tuyên truyền về phòng, chống ma túy” đến toàn thể 

giáo viên và học sinh để nâng cao cảnh giác góp phần đẩy lùi nạn ma túy xâm nhập 

vào học đường. 

2. Các cơ quan tuyên truyền và phòng ban, đơn vị liên quan 

- Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao – Truyền thanh 

truyền hình huyện mở thêm chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phòng, 

chống ma túy; quan tâm đổi mới các hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan 

sinh động, “Hỏi-Đáp” ngắn gọn, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền trên mạng xã 

hội, Trang tin Tuy Phong nội dung Tài liệu “tuyên truyền về phòng, chống ma túy”. 

Đồng thời tuyên truyền các phóng sự, tin bài về công tác phòng, chống ma túy của 

các địa phương, các ngành chức năng, đặc biệt là phiên tòa xử các vụ án ma túy tại 

Tòa án nhân dân huyện để tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao 

nhận thức, cảnh giác phòng tránh tệ nạn ma túy. 

- Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện tuyên 

truyền Tài liệu “tuyên truyền về phòng, chống ma túy” trong toàn thể giáo viên và 

học sinh góp phần ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập vào học đường. 

- Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai tuyên 

truyền phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy 

(Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 30/3/2021, có hiệu lực 

01/01/2022). Quan tâm bám sát Luật, nghiên cứu, biện soạn theo hướng chọn lọc, 

tuyên truyền những thông tin cần thiết, cần biết, nhất là các hành vi nghiêm cấm, 

các mức xử phạt khi vi phạm liên quan mua bán, sử dụng, tàng trữ, vận 

chuyển…chất ma túy. 

- Hội Luật gia chủ trì, phối hợp Công an huyện triển khai tuyên truyền với 

phạm nhân tại Nhà tạm giữ Công an huyện, nội dung Tài liệu “tuyên truyền về 

phòng, chống ma túy” lồng ghép với các nội dung khác bằng hình thức phù hợp 

với tình hình phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Các cơ quan tư pháp  

- Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện tăng cường phối hợp với Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy; chủ động nghiên cứu cung cấp thông tin tư liệu tuyên truyền, nhất 

là tình hình kết quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện để Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy có thêm thông tin tham mưu, định hướng tuyên truyền. Công 

an huyện phối hợp Huyện đoàn cấp phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy 
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cho Nhân dân các xã, thị trấn (Tờ rơi sẽ do Ban Tuyên giáo thiết kế, biên soạn). 

- Quan tâm phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao – Truyền thanh truyền 

hình huyện tuyên truyền phiên tòa xử các vụ án ma túy tại Tòa án nhân dân huyện 

để tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân. 

4. Cấp ủy các xã, thị trấn 

- Tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể cùng cấp và 

các chi bộ trực thuộc tuyên truyền Tài liệu “tuyên truyền về phòng, chống ma túy” 

trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng hình thức phù hợp, hiệu 

quả, an toàn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở 

bên cạnh việc tiếp âm truyền thanh của huyện, cần tăng cường tuyên truyền thêm 

nội dung Tài liệu “tuyên truyền về phòng, chống ma túy”. 

- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo – Dân vận, đội ngũ tuyên truyền viên thường xuyên 

nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân, 

nhất là liên quan tệ nạn ma túy; qua đó kịp thời tuyên truyền, định hướng thông tin, 

ổn định tình hình. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng 

lớp nhân dân thường xuyên đăng tải, chia sẻ tạo sự lan tỏa trong cộng đồng những 

thông tin chính thống, tích cực về công tác phòng, chống ma túy trên mạng xã hội. 

- Kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả trong 

phòng chống ma túy của địa phương. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi kèm Công văn này Tài liệu “tuyên truyền về 

phòng, chống ma túy” dưới dạng Đề cương tuyên truyền và dạng “Hỏi-Đáp” để các 

cơ quan, đơn vị có tư liệu sinh hoạt, tuyên truyền. Đề nghị Mặt trận, các đoàn thể 

huyện, các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, sớm triển 

khai tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học 

sinh và các tầng lớp Nhân dân với hình thức phù hợp, đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 hiện nay. Định kỳ báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

tổng hợp, báo cáo kịp thời cho Thường trực Huyện ủy theo dõi, tiếp tục chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Như kính gửi, 

- Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, 

- Ủy ban nhân dân huyện, 

- Các Ban, Văn phòng Huyện ủy, 

- Đồn Biên phòng CCK Liên Hương, 

- Đồn Biên phòng Hòa Minh,                                                            
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

- UBND các xã, thị trấn,    

- Lưu BTGHU. 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Ngô Quyền 
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