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

Kính gửi:
- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp;
- Báo Văn nghệ Đồng Tháp;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố;
- Bưu điện tỉnh Đồng Tháp.
Thực hiện Công văn số 227/UBND-NC ngày 29 tháng 5 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai triển khai Tháng hành động phòng,
chống ma túy; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí trong
tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố, Bưu điện tỉnh thực
hiện một số việc sau:
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
- Tăng cường tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các ngành, các
cấp và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, của gia
đình đối với công tác phòng, chống ma túy.
- Tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại
ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ…), cần sa và các chất hướng thần
mới để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ
(thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên…).
- Tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy;
truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống ma túy đến toàn xã hội;
kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động quảng bá, mua bán trái phép trên mạng
xã hội; phối hợp với các cơ quan hữu quan kịp thời phát hiện việc vận chuyển
các chất ma túy dưới nhiều hình thức khác nhau.
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo tổ
chức tuyên truyền lưu động, lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma
túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tập
huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề…
2. Thời gian tuyên truyền
Từ ngày 01 tháng 6 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 với chủ đề
“Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.

3. Tổ chức thực hiện
- Các cơ quan báo chí trong tỉnh dành thời lượng, diện tích phù hợp thông
tin, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy.
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên
truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn với nhiều hình thức
thích hợp, phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở; tổ chức các hoạt động thông
tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền;
những nơi có màn hình, bảng điện tử thì cập nhật thông tin, tuyên truyền trên
màn hình, bảng điện tử.
- Bưu điện tỉnh Đồng Tháp kiểm soát bưu phẩm chặt chẽ, phối hợp với
các cơ quan hữu quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc vận chuyển các
chất ma túy bất hợp pháp qua đường bưu điện.
Đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về
Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản,
Email: ngochan241984@gmail.com) trước ngày 06/7/2018 để Sở tổng hợp, báo
cáo Ban Chỉ đạo 138/ĐP nắm, tổng hợp./.
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