
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 757/VHTT-TTCS Nha Trang, ngày 11  tháng 6 năm 2018 

 
V/v hướng dẫn tuyên truyền cổ động  

trực quan về Tháng hành động phòng, 

chống ma túy  năm 2018  

 

 

Kính gửi: 

           - Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP; 

                                                    - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1192/SVHTT-QLVH, ngày 04/6/2018  của Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống 

ma túy và Kế hoạch số 3638/KH-UBND-CA ngày 01/6/2018 của UBND thành 

phố về Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy, 

 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn nội dung thông tin, tuyên 

truyền cổ động trực quan như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền:  

-  Tuyên truyên Luật Phòng, chống ma túy và Luật sửa đổi bổ sung một số  

của Luật phòng, chống ma túy và các văn bản dưới Luật về phòng, chống ma túy. 

-  Tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về phòng, chống tệ nạn 

ma túy của Chính phủ gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về phòng, 

chống tệ nạn ma túy của địa phương. 

-  Tuyên truyền về bản chất, tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và 

cộng đồng; thông tin về thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và xu hướng 

phát triển của tệ nạn ma túy tại địa bàn địa phương mình. 

-  Tuyên truyền, hướng dẫn cách phát hiện sớm và các biện pháp giáo dục, 

xử lý hành vi có liên quan đến tệ nạn ma túy. 

-  Tập trung thực hiện tuyên truyền có hiệu quả “Tháng hành động phòng, 

chống ma túy“ tháng 6/2018 và “ Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” ( 

26/6/2018). 

2. 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. 
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 3 . Phân công thực hiện: 

a) Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố: 

- Tăng cường 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 về phòng, chống ma túy. 

- Căn cứ vào thực tế kinh phí hoạt động chuyên môn của đơn vị mà tiến 

hành thực hiện treo khẩu hiệu, băng-rôn trên các tuyến đường trung tâm thành phố. 

- Thống nhất thời gian tuyên truyền trực quan từ ngày 20/6/2018 đến 

05/7/2018. 

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy 

và tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018 trên hệ thống Đài truyền thanh 

địa phương (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 ma túy. 

- Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn xã, phường với số 

lượng 10 câu băng-rôn dọc. 

- Thời gian treo băng- rôn dọc: Từ ngày 20/6/2018 đến 05/7/2018. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 

- Hưởng ứng “ Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018” 

- Hãy nói không với ma túy 

 

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

về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2017 của 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Đề nghị các đơn vị nêu trên thực hiện 

nghiêm túc theo nội dung hướng dẫn này, báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và 

Thông tin chậm nhất đến ngày 02/7/2017 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố 

và Sở Văn hóa và Thể thao ./. 

                              ( Gửi kèm bài tuyên truyền về tác hại của ma túy) 

 

Nơi nhận :    
- UBND TP  ( VBĐT) (báo cáo ); 

- Trung tâm Văn hóa- Thể thao TP (t/h); 

- Công an thành phố (b/c) ;           

- UBND các xã, phường ( VBĐT) (t/h); 

- Trưởng Phòng;                                                            

- Lưu: VT, Trang ( 33 bản) 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 

 

 

                                                               
   .                
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