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V/v triển khai thực hiện  

“Tháng hành động phòng, chống 

ma túy năm 2021” 

Như Xuân, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

    Kính gửi:  

  - Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;  

   - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1019/STP-XDVB ngày 7/6/2021 của Sở Tư pháp, về 

việc triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021. Chủ tịch 

UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 - Giao nhiệm vụ cho phòng Tư pháp căn cứ Chương trình công tác tư pháp 

năm 2021 phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện, 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý, đặc biệt là những điểm 

mới của Luật phòng, chống ma tuý năm 2021; về hậu quả, tác hại của việc sử dụng, 

sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. 

 - Giao phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

huyện tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống ma tuý trong Tháng hành 

động này. 

 - UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện kịp thời tổ chức triển khai đầy đủ 

nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7653/UBNDKSTTHC 

ngày 03/6/2021 về thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021” tới 

toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị và các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn( có văn bản kèm theo công văn này); Chỉ đạo các bộ phận chuyên 

môn có liên quan phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền phòng, chống ma tuý; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma 

tuý cho thanh thiếu niên, học sinh; nghiên cứu lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục 

phòng, chống ma túy vào chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn Tổ chức tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù 
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hợp với từng nhóm đối tượng như: băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi, tờ gấp…; 

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh ở các xã, thị trấn; đẩy mạnh truyền thông qua 

các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động... trên tinh thần tổ chức 

triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm 

công tác phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện 

(qua phòng Tư pháp) trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Tư 

pháp và UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                                                                           CHỦ TỊCH 
- Như trên (để thực hiện); 

- Sở Tư pháp (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

 

 

 

 

                                                                                          Trần Mạnh Long  
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