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KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 04/11/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy 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

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh
Nam Định thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 04/11/2019 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình
hành động số 36-CTr/TU ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày
16/8/2019 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày
04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động toàn ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác
phòng, chống và kiểm soát ma túy.
2. Nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, của
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành VHTTDL trong chỉ đạo,
điều hành, tổ chức thực hiện và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm
soát ma túy; kiềm chế sự gia tăng, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tác hại của tệ nạn
ma túy đối với mọi mặt của đời sống xã hội.
3. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục giới thiệu các Luật, các
Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, đấu tranh
phòng, chống, kiểm soát ma túy góp phần thực hiện mục tiêu giảm số người
nghiện ma túy, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh,
không để Nam Định là địa bàn sản xuất, trung chuyển ma túy đi các tỉnh khác
trong cả nước; đấu tranh triệt xóa các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển,
tang trữ, sản xuất và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
4. Đưa các nội dung về thực hiện kiểm soát, phòng chống ma túy và các
hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.
5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng, chống, kiểm
soát ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại xã, phường,
thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị gắn
với thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt
Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Chương trình phòng, chống
ma túy của Chính phủ các giai đoạn.
2. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng
và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh về phòng, chống, kiểm
soát ma túy.
3. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, kết hợp
các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng với
tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền cá biệt, tuyên truyền thông qua hệ thống
thiết chế văn hóa cơ sở, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục phòng, chống, kiểm
soát ma túy với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.
4. Đưa tiêu chí thực hiện công tác phòng, chống ma túy vào nội dung xây
dựng, công nhận cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa.
5. Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động, dịch vụ văn
hóa nhằm hạn chế phát sinh tệ nạn xã hội.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng là cán bộ văn hóa xã hội cấp xã
nhằm cung cấp các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về chủ
trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác
phòng, chống và kiểm soát ma túy.
2. Xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu, treo băng rôn tại các địa điểm công
cộng về chủ đề phòng, chống ma túy.
3. Hàng năm, tổ chức các đợt chiếu phim tuyên truyền hưởng ứng thực hiện
Chương trình phòng, chống ma túy, “Tháng hành động phòng, chống ma túy”,
“Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”.
4. Tăng cường đăng tải tin, bài viết trên tạp chí của ngành hưởng ứng thực
hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma
túy”.
5. Xây dựng tiểu phẩm, vở diễn mang nội dung tuyên truyền phổ biến
hưởng ứng thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân
phòng, chống ma túy”.
6. Tổ chức các giải thể thao quần chúng như: việt dã, bơi, cầu lông… với
chủ đề “Thể thao đẩy lùi ma túy”, tạo ra sân chơi lành mạnh cho người dân,
nhằm hạn chế sự gia tăng người nghiện ma túy, kiềm chế tình hình tội phạm về
ma túy.

7. Lồng ghép các nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” với Phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống ma túy tại
cộng đồng dân cư”.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng QLLNN, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tham mưu lồng ghép nội dung thực hiện
Chương trình hành động số 36-CT/TU ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy 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 với
kế hoạch hoạt động, thực hiện nhiệm vụ hàng năm của phòng, đơn vị.
2. Phòng VHTT, Trung tâm VHTT các huyện, thành phố
Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin,
Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao các huyện, thành phố phối hợp với các
đơn vị liên quan xây dựng các panô, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền, hưởng
ứng thực hiện Chương trình hành động số 36-CT/TU ngày 04/11/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy 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 tại các địa điểm công cộng với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và tạo
sự lan tỏa tới cộng đống dân cư. Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, các giải thể thao quần chúng; hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt Nghị định
122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xét tặng danh
hiệu “Gia đình Văn hóa”, “Làng Văn hóa”, “Tổ dân phố Văn hóa”…
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 36-CT/TU ngày
04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu các
phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Phòng VHTT, Trung tâm
VHTTTT các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c)
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Văn hóa - Các phòng QLNN;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
- Phòng VHTT các huyện, thành phố;
- Trung tâm VHTTTT các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, XDNSVHGĐ.
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