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HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền cổ động trực quan công tác phòng, chống HIV/AIDS và 

phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1296/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND 

thành phố về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, 

mại dâm năm 2018,  

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động 

trực quan công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại 

dâm năm 2018 trên địa bàn thành phố như sau: 

 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

các giải pháp, biện pháp; các kiến thức cơ bản; nguy cơ, tác hại, hậu quả lây 

nhiễm HIV/AIDS, sử dụng, nghiện ma túy và các chất hướng thần; dịch vụ 

chăm sóc, điều trị, cai nghiện, chữa trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, người 

nghiện ma túy, người sau cai nghiện, người bán dâm. 

2. Các mô hình, điển hình trong phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm 

ma túy, mại dâm và hỗ trợ, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma 

túy, người bán dâm từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật, tạo việc làm, phát triển 

kinh tế, ổn định cuộc sống; kinh nghiệm, các tiến bộ khoa học và công nghệ 

trong nước và của các nước trên thế giới trong công tác phòng, chống 

HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. 

3. Tác hại của các loại ma túy, ma túy tổng hợp, chất hướng thần, tiền 

chất ma túy mới; phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm buôn bán ma túy. 

4. Các biện pháp, kỹ năng phòng ngừa để không bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng 

ma túy, tổ chức mại dâm, mua bán người và kỹ năng ứng phó với người nghiện, 

người sử dụng ma túy; nâng cao nhận thức, giảm kỳ thị, phân biệt và bảo đảm 

quyền, lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy và 

người bán mại dâm; vận động người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở xã, phường . 

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng- rôn, khẩu hiệu, panô; 

tại trụ sở cơ quan, trường học, nơi công cộng, nơi đông dân cư. 

- Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa văn hóa- văn nghệ tại 

các Câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ cơ sở và các hình thức khác phù hợp với đặc 

điểm của từng địa phương. 

- Tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy. 
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III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Toàn dân nói không với ma túy 

      2. Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ 

chức và của toàn xã hội. 

3. Phòng, chống HIV/AIDS là bảo vệ chính bạn và gia đình bạn! 

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

     1. Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố: 

     - Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên 

truyền bằng xe lưu động đến tận địa bàn khu dân cư, góp phần nâng cao ý thức 

trách nhiệm của nhân dân công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ 

nạn ma túy, mại dâm năm 2018. Thực hiện vào tháng 6 và tháng 12 năm 2018. 

- Căn cứ vào thực tế kinh phí hoạt động của đơn vị mà tiến hành thực hiện 

treo khẩu hiệu, băng-rôn dọc trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Thực 

hiện vào tháng 6 và tháng 12 năm 2018. 

- Chủ trì tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy 

vào tháng 6  năm 2018. 

      2. Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

 - Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực 

quan về công tác phòng, chống phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn 

ma túy, mại dâm năm 2018. Thực hiện vào tháng 6 và tháng 12 năm 2018. 

- Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở (tài liệu do 

Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn). Kịp thời đưa tin về những cá nhân, tổ 

chức làm tốt công tác phòng, chống phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống 

tệ nạn ma túy, mại dâm. Thực hiện vào tháng 6 và tháng 12 năm 2018. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức dàn dựng, tập luyện chương trình tham gia 

Liên hoan tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy vào tháng 6  năm 2018 do 

thành phố tổ chức. 

Trên đây là hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan  

về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018 

trên địa bàn thành phố của Phòng Văn hóa và Thông tin. Đề nghị Trung tâm 

Văn hóa- thể thao thành phố và UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực 

hiện các nội dung tại văn bản này. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về 

Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 05/7/2018 và trước ngày 10/12/2018./. 

  
Nơi nhận: 
- Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP 

(b/c); 
- Trung tâm Văn hóa- Thể thao TP (VBĐT)(t/h); 
- UBND xã, phường ( VBĐT) (t/h); 
- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Vy, Trâm (07b) 

       TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

         Đinh Văn Cường 
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