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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của 

Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

và kiểm soát ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3020/KH-BCĐ ngày 18/8/2020 của Ban Chỉ đạo Dân 

số, AIDS và các Vấn đề xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện 

Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 

36-CT/TW) trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch Tuyên Quang xây dựng kế hoạch tuyên truyền, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, 

có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 36-CT/TW đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong toàn ngành; tăng cường sự phối hợp đảm bảo chặt 

chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp nhằm phát huy 

sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc 

kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động nhằm nâng cao nhận 

thức, ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của người dân về phòng, chống ma túy và 

kiểm soát mà túy, từ đó tích cực phát huy trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, 

phát hiện, tố giác và trực tiếp đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, góp phần xây 

dựng môi trường sống lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương.  

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống và kiểm 

soát ma túy đến nhân dân; phát động phong trào quần chúng phát hiện, tố giác, 

đấu tranh với những hành vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, biểu dương, 

khen thưởng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào 

phòng, chống tội phạm ma túy. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên với các hình 

thức đa dạng, có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và điều kiện 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 
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- Gắn công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống và kiểm 

soát ma túy năm 2020 với việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá" trọng tâm là xây dựng "Gia đình văn hóa", "Thôn, bản, 

tổ dân phố văn hóa"; phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" và Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 

- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 

16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm 

soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"; Dự án 

“Nâng cao hiệu quả công tác phòng,  chống ma  túy  tại  xã,  phường,  thị trấn”  

ban  hành kèm theo  Quyết  định  số 8014/QĐ-BCA  ngày  14/12/2018 của  Bộ 

Công  an; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 27/6/2017 của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy  về 

tăng cường lãnh đạo,  chỉ đạo  công tác phòng,  chống  ma  túy,  công  tác  cai  

nghiện ma túy trên địa  bàn  tỉnh;  Kế hoạch  số 53/KH-UBND  ngày  24/5/2018  

của Ủy ban  nhân  dân  tỉnh  về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến 

năm 2020; Đề án “Tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 

2020, định hướng đến năm 2025” của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo Quyết 

định số374/QĐ-UBND ngày 05/12/2018,… 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, 

chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý - 26/6”. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 68/KH-VHTTDL ngày 19/9/2011 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền thực hiện Chiến lược Quốc gia 

phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Hình thức tuyên truyền 

 Sử dụng các hình thức: Tuyên truyền miệng; tuyên truyền bằng xe loa, cổ 

động trực quan (treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích,...); xây dựng kịch bản 

thông tin; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; trưng bày triển lãm tranh, ảnh, sách báo; 

chiếu phim lưu động; hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở và qua các hoạt 

động thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa, thể thao và du lịch. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Phòng Quản lý văn hóa 

 Tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số  

36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 

lịch của ngành; theo dõi, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn 



3 

 

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

thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện theo quy định. 

 2. Thanh tra Sở 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, 

kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở và tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm 

trong công tác công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đối với các tổ chức, cá 

nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, cơ sở lưu trú du lịch và các ngành nghề 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh dễ bị bọn tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi 

vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, như: Khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, 

massage, quán cà phê, cơ sở kinh doanh băng, đĩa hình,…; phát hiện và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền. Coi trọng công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy trong hoạt động thanh tra, 

kiểm tra. 

3. Trung tâm Văn hoá tỉnh 

  - Biên tập tài liệu, xây dựng các chương trình thông tin, tiểu phẩm tuyên 

truyền có chủ đề về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ 

Chính trị, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, chú trọng tuyên truyền 

tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

 - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành phố 

Tuyên Quang treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích có nội dung tuyên truyền 

thực hiện tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố. 

 4. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

  Chủ động khai thác nguồn phim có chủ đề về phòng, chống và kiểm soát 

ma túy, chiếu phim phục vụ nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số. Biên tập nội dung, tổ chức tuyên truyền miệng về công tác 

phòng, chống ma túy trước các buổi chiếu phim.  

5. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 

Xây dựng các tiết mục, tiểu phẩm, chương trình nghệ thuật có nội dung 

tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy để biểu diễn phục vụ nhân dân. 

6. Thư viện tỉnh  

Tập trung rà soát, bổ sung sách, báo, tạp chí có nội dung tuyên truyền về 

công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy để trưng bày, giới thiệu và luân 

chuyển cho các thư viện, tủ sách cơ sở phục vụ bạn đọc. 

7. Các phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Truyền 

thông và Thể thao huyện, thành phố 

- Chỉ đạo đội thông tin lưu động biên tập tài liệu, xây dựng chương trình 

thông tin, tiểu phẩm sân khấu có nội dung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số  

36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả 
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công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong 

nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thư viện huyện, tủ sách cơ sở tổ chức trưng bày, giới 

thiệu tới bạn đọc các ấn phẩm có nội dung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối 

sống, bản sắc văn hóa tốt đẹp, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, đồng 

thời giới thiệu sách, báo, tạp chí phổ biến về chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh 

dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là các hoạt động, dịch vụ dễ phát sinh tệ 

nạn xã hội trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. 

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện việc 

tuyên truyền phòng, chống tội phạm gắn với thực hiện phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và phong trào xây dựng "Toàn dân bảo vệ 

An ninh Tổ quốc"; chỉ đạo các nhà văn hóa xã, thôn, bản, tổ dân phố thực hiện 

việc lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy với các chương trình, 

dự án và chính sách an sinh xã hội tại địa phương. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nội 

dung Kế hoạch này chủ động tổ chức thực hiện, định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo 

kết quả về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch./. 

 

 

 
Nơi nhận:           

- UBND tỉnh (B/c); 

- BCĐ-BVHTTDL (B/c); 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở                    

- Phòng VH&TT; TT VH,TT&TT        (T/h);                                  

 các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, TTr, QLVH (Huy). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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