
 

BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền phòng, chống tội phạm  

phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2020 

 
 

       

 Căn cứ Văn bản số 1611/UBND-NC ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán 

người; Công văn số 2715/BCĐ-CAT-TM ngày 22/5/2020 của của Ban Chỉ đạo 

phòng chống tội phạm; phòng chống AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh về việc báo cáo sơ kết 

công tác phòng, chống tội phạm (PCTP); phòng, chống mua bán người 

(PCMBN) 6 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết 

quả tuyên truyền (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 31/5/2020), như sau: 

  I.  Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tiếp tục quán triệt nội dung Kết luận số 05-

KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư  Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình 

mới (Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng) và Chương trình 

hành động số 02-CTr/TU ngày 24/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 

XV) thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW 

ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 

tình hình mới tới cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Ban hành 09 

văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 20201. 

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn cơ sở, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 

                                           
1 Kế hoạch số 12/KH-SVHTTDL ngày 06/02/2020 về  thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2020; Kế hoạch số 24/KH-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về tuyên truyền phòng, chống mại dâm năm 

2020; Kế hoạch số 28/KH-SVHTTDL ngày 11/3/2020 về tuyên truyền phòng, chống tội phạm năm 2020; Kế 

hoạch số 32/KH-SVHTTDL, ngày 19/3/2020 về tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống tội mua bán 

người năm 2020; Kế hoạch số 38/KH-SVHTTDL ngày 17/4/2020 về tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, 

chống và kiểm soát ma túy năm 2020; Công văn số 98/SVHTTDL-QLVH, ngày 19/02/2020 về việc tuyên truyền 

phòng, chống tội phạm.; Công văn số 104/SVHTTDL-QLVH, ngày 20/02/2020 về việc tuyên truyền quản lý tàu bay 

không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; Công văn số 216/SVHTTDL-QLVH ngày 26/3/2020 về việc tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Công văn số 366/SVHTTDL-QLVH ngày 13/5/2020 về việc tuyên 

truyền phòng chống ma túy năm 2020. 
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Cựu chiến binh) tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới cho 100% đoàn viên, hội 

viên; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện đồng thời tổ chức cho 

đoàn viên, hội viên ký cam kết tham gia hưởng ứng công tác tuyên truyền phòng, 

chống tội phạm trong tình hình mới. 

 - Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn 

hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về  về công tác PCTP, PCMBN trong nhân dân. 

II. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền 

- Các đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện đã biên tập 76 tài liệu tuyên 

truyền, làm mới và thay đổi nội dung trên 95 cụm cổ động, treo trên 1.300 lượt 

băng rôn, khẩu hiệu, thực hiện 860 buổi tuyên truyền miệng tại cơ sở, trong đó có 

trên 90 buổi buổi tuyên truyền bằng xe loa tại các trục đường chính, điểm chợ, 

khu vực tập trung đông dân cư về nội dung phòng, chống ma túy; tổ chức 17 buổi 

biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, trên 300 buổi biểu diễn văn nghệ quần 

chúng, trong đó có các tiết mục, tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma túy 

biểu diễn phục vụ nhân dân. Thực hiện 341 buổi chiểu phim tại các xã vùng cao, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (trong đó phục vụ đồng bào 

Mông 30 buổi chiếu phim; phục vụ 43.430 lượt người xem), trước các buổi chiếu 

phim đều duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị và phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng đến công tác tuyên 

truyền về PCTP, PCMBN năm 2020. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo và các cơ quan Báo chí trong tỉnh tổ chức Hội 

báo xuân Canh Tý 2020 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách 

nhiệm vì lợi ích của đất nước và của nhân dân” và phát động Giải báo chí toàn 

quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020 tại Quảng 

trường Nguyễn Tất Thành với 900 ấn phẩm của gần 600 loại báo, tạp chí, đặc san 

chuyên san số Tết, số Xuân Canh Tý 2020 của Trung ương, các bộ, ban, ngành và 

các địa phương trong cả nước; tổ chức xe ô tô thư viện lưu động tại 3 điểm 

trường (Trường TH Tràng Đà, trường TH An Khang, thành phố Tuyên Quang; 

trường THCS thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa), thu hút 1.200 em học sinh 

tham gia hưởng ứng.  

  - Xuất bản và phát hành 1.140 cuốn Đặc san Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Tuyên Quang, trong đó có tin, bài, ảnh về nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về PCTP, PCMBN và các tệ nạn xã hội.  

 - Các nhà văn hóa xã, phường, thị trấn (126 nhà), thôn, bản, tổ dân phố 

(1.790 nhà) đã tổ chức trên 3.000 buổi sinh hoạt, trong đó có lồng ghép nội dung 

tuyên truyền về công tác về PCTP, PCMBN năm 2020. 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn công tác gia đình năm 2020 cho 171 học viên 

(15 công chức văn hóa - xã hội xã, thị trấn; 166 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân 
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phố trên địa bàn huyện Sơn Dương), trong đó, có nội dung tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về PCTP, PCMBN và các tệ nạn xã hội. 

 - Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch được thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn 

chỉnh các biểu hiện vi phạm; đồng thời tích cực tuyên truyền để các tổ chức, cá 

nhân tổ chức hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch chấp 

hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCTP, PCMBN. Kết quả: kiểm tra 30 

lượt cơ sở (18 lễ hội, di tích; 12 cơ sở hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh 

Tý năm 2020 trên địa bàn Tuyên Quang). Phối hợp với  các cơ quan, đơn vị liên 

quan kiểm tra, giám sát việc tạm dừng các hoạt động karaoke trên địa bàn tỉnh 

theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua kiểm tra, lập biên bản nhắc 

nhở, chấn chỉnh 06 tổ quản lý di tích thực hiện nghiêm các quy định của nhà 

nước về Luật Di sản Văn hóa; xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cá nhân có 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo số tiền 3.500.000 đồng. Qua kiểm tra 

chưa phát hiện có cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa có hành vi vi phạm pháp luật 

về PCTP, PCMBN. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá", trọng tâm là hướng dẫn cơ sở tổ chức đăng ký, xây 

dựng và bình xét các danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, bản, tổ nhân dân văn 

hoá", trong đó đề cao tiêu chí gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. 

Kết quả: 

+ Năm 2019: Toàn tỉnh, có 189.571 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" 

(đạt 91%); 1.602 thôn, bản, tổ dân phố  đạt danh hiệu "Thôn, bản, tổ dân phố văn 

hoá" (đạt 92%). 

 + Năm 2020: Toàn tỉnh có 196.809/207.678 hộ đăng ký đạt danh hiệu 

"Gia đình văn hoá" (đạt 95%); 1.687/1.739 thôn, bản, tổ dân phố đăng ký đạt 

danh hiệu "Thôn, bản, tổ dân phố văn hoá" (đạt 97%). 

III.  Đánh giá chung 

1. Ưu điểm  

- Toàn ngành đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc phổ biến, quán triệt 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy. Qua đó, nhận thức, ý thức 

trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong 

toàn ngành về chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy được nâng lên; tích 

cực, chủ động hơn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về về PCTP, PCMBN cho nhân dân. 

- Thực hiện việc phân công cán bộ lãnh đạo, bộ phận chức năng và xây 

dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện công tác tuyên truyền về 

PCTP, PCMBN và các tệ nạn xã hội cơ bản phù hợp và phát huy tốt hiệu quả. 
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- Công tác tuyên truyền về PCTP, PCMBN được thực hiện lồng ghép 

thường xuyên với các chương trình tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, đa 

dạng về hình thức (tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, biểu diễn nghệ thuật, 

sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động của các nhà văn hóa xã, phường, thị trấn; nhà văn 

hóa thôn, bản, tổ dân phố…), thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Qua 

đó, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm 

của cán bộ, nhân dân, nhất là bộ phận thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên,… về 

phòng, chống ma túy. 

- Chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” ngày càng được nâng lên; tỷ lệ  gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố 

văn hóa tăng lên qua từng năm; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở hoạt động 

và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch thường xuyên được tăng 

cường đồng thời thực hiện tốt việc lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, 

giải thích về pháp luật về PCTP, PCMBN và các tệ nạn xã hội trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra. 

 2. Tồn tại, hạn chế 

 - Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; 

về PCTP, PCMBN và các tệ nạn xã hội có lúc, có nơi còn hạn chế. 

- Công tác tuyên truyền về PCTP, PCMBN chủ yếu được thực hiện lồng 

ghép vào các chương trình tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; số buổi 

tuyên truyền theo chuyên đề còn ít.  

- Còn có cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch chấp hành 

chưa nghiêm các quy định về  kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch. 

 3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

 - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc thực hiện một số chỉ tiêu 

kế hoạch được giao của ngành văn hóa, thể thao và du lịch chậm so với kế hoạch 

về số buổi chiếu phim lưu động, số buổi biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các giải thi 

đấu thể thao,.. 

- Sự phối hợp với các ngành, các địa phương để triển khai công tác tuyên 

truyền về PCTP, PCMBN có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả. 

 - Nguồn kinh phí thực hiện tuyên truyền về PCTP, PCMBN còn hạn chế, 

do vậy công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chuyên đề còn chưa 

nhiều, chủ yếu lồng ghép với các đợt tuyên truyền chung phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các đợt cao điểm phòng, 

chống ma tuý, an toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS,...  

 IV. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền phòng, 

chống tội phạm phòng, chống mua bán người 6 tháng cuối năm 2020 

- Tiếp tục quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành nội 

dung Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ 
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đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về về PCTP, PCMBN phòng, chống tội phạm trong 

tình hình mới; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước trong công tác phòng, chống tội phạm. 

 - Đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới; trọng tâm là 

chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa" , "Thôn, 

bản, tổ dân phố văn hóa", cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả. 

 - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo về phòng 

chống tội phạm từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội... 

 - Tiếp tục phát huy vai trò của các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở, như: 

Hệ thống nhà văn hoá, các tổ đội văn nghệ quần chúng, thư viện, tủ sách, phòng 

đọc... trong việc tổ chức hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy,... 

 - Chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, 

thể thao và du lịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn 

hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại 

tội phạm và tệ nạn xã hội. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./. 

 

   
Nơi nhận: 
 

- Công an tỉnh (tổng hợp); 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, QLVH (Huy). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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