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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác tuyên truyền Tháng hành động  
phòng, chống ma túy trên địa bàn xã ChưHreng năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-VHTT, ngày 20/6/2022 của Phòng Văn hóa 
Thông tin thành phố việc thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện tháng hành động 

phòng, chống ma túy năm 2022.  

Ủy ban nhân dân xã ChưHreng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công 
tác tuyên truyền thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn xã 

ChưHreng năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND 
tỉnh1, Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch2; Công văn số 2500/UBND-VX 

ngày 20 tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố Kon Tum về đề nghị triển các hoạt 
động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022. 

- Phát động cán bộ công chức, viên chức (CBCC, VC), người lao động trong 
toàn ngành hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” với chủ đề: “Nâng 
cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma 

túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về 
nhận thức và hành động của CBCC, VC, người lao động, đồng thời phát huy sức 

mạnh tổng hợp trong toàn ngành đối với công tác phòng, chống ma túy. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống ma 
túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là tuyên truyền, phổ biến các 

hậu quả, tác hại của ma túy, ma túy tổng hợp và các phương thức, thủ đoạn của tội 
phạm ma túy nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa của quần 

chúng Nhân dân. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của xã; 
thông qua các cuộc họp giao ban cơ quan hàng tuần, cuộc họp ở khu dân cư, sinh 

hoạt chi đoàn, chi hội khu dân cư; Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại 
trụ sở cơ quan, truyền thông mạng internet, ứng dụng mạng xã hội facebook, zalo... 

trong tháng hành động (tháng 6). 

                                        
1 Kế hoạch 1752/KH-UBND, ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
2 Kế hoạch số 78/KH-SVHTTDL, ngày 09/6/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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- Nêu cao trách nhiệm của chính quyền, các đoàn thể, gia đình, xã hội trong 
công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy. Đặc biệt nâng cao hiệu quả 
công tác phối hợp với lực lượng phòng, chống ma túy. 

- Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân 
phòng, chống ma túy (26/6/2021); tổ chức ký cam kết về phòng, chống ma túy trong 
cơ quan, đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn hóa – xã hội (phụ trách Văn hóa  Thông tin xã):  

- Tham mưu lãnh đạo UBND xã tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công 
chức các quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. 

- Tham mưu, phối hợp với các đơn vị, ngành dọc liên quan triển khai tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma 

túy tới cán bộ, công chức và nhân dân xã bằng nhiều hình thức thông qua các 
phương tiện thông tin, hệ thống đài truyền thanh, các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa 

bàn xã; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, truyền thông mạng 
internet, ứng dụng mạng xã hội facebook, zalo... 

- Đăng tải các bài viết, các hình ảnh hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống 
ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”; các văn bản pháp luật, các 

văn bản chỉ đạo tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy trang thông tin điện 

tử. 

2. Ban nhân dân các thôn: 

Căn cứ kế hoạch tăng cường tuyên truyền phố biến đến cán bộ, nhân dân trên 
địa bàn về các quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; tuyên truyền các 

văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là tuyên truyền, phổ biến các hậu quả, tác hại của 
ma túy, ma túy tổng hợp và các phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy nhằm 

nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa… hưởng ứng Tháng hành động 
phòng, chống ma túy năm 2022. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy trên 
địa bàn xã ChưHreng năm 2022./. 

 
Nơi nhận:       
- Phòng VHTT (b/c);       
- TT Đảng ủy (b/c);  
- Mặt trận và các đoàn thể xã;                     
- Ban nhân dân các thôn; 
- Lưu: VP(VHXH).                                                                                                                                                                                                                                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
                Đào Văn Chinh 
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