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BÁO CÁO 

Tuyên truyền thực hiện công tác cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020 

  

 Thực hiện Công văn số 1058/SLĐTBXH-BTPCTNXH ngày 10/7/2020 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổng kết, đánh giá công tác cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020, Sở Thông 

tin và Truyền thông báo cáo kết quả công tác tuyên truyền như sau: 

 1. Tình hình triển khai thực hiện 

 - Đảng bộ Sở đã triển khai, quán triệt cho tất cả đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động trách nhiệm đấu tranh phòng, chống ma túy, cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện, giao tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm giáo dục 

đoàn viên, thanh niên; gắn việc phòng chống tội phạm với xây dựng đơn vị văn 

hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong đơn vị. 

 - Sở triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, các kế hoạch của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138/ĐP tỉnh về phòng, chống ma túy, cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; phổ biến kịp thời những quy định 

mới của pháp luật đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. 

 - Tại các hội nghị giao ban báo chí tháng, Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh định hướng các cơ quan báo chí đổi mới nội dung, hình 

thức tuyên truyền về phòng, chống ma túy, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma 

túy. Sở chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trong định hướng công tác tuyên 

truyền, Sở luôn chỉ đạo việc đăng tải kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật 

mới ban hành, gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến. 

 - Phối hợp với các Sở, ban, ngành và đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh công 

tác tuyên tuyền pháp luật phòng, chống ma túy, quản lý sau cai nghiện, xây dựng, 

củng cố, phát động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong 

trào xây dựng cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, tổ dân phố không có ma túy, 

không có tệ nạn xã hội. 

 2. Kết quả đạt được 

 a) Sở Thông tin và Truyền thông 

 - Sở ban hành nhiều Kế hoạch, Công văn định hướng, chỉ đạo các cơ quan 

báo chí trong tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở thông tin, tuyên truyền các chính 

sách, pháp luật trong công tác phòng, chống ma túy; công tác điều trị, cai nghiện 
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cho người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy và vận động gia đình chọn hình 

thức cai nghiện phù hợp; giới thiệu kết nối cung cấp các dịch vụ đối với người có 

nhu cầu trong điều trị, cai nghiện ma túy; xóa bỏ định kiến, kỳ thị và quan tâm giúp 

đỡ người tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, khích lệ, nhân 

rộng những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình trong công tác quản lý, giáo dục, 

giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (1). 

 - Sở Thường xuyên mời đại diện Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội và các ngành liên quan tham dự Hội nghị giao ban báo chí để cung cấp 

thông tin về tình hình tội phạm, an ninh trật tự và các nội dung tập trung tuyên 

truyền, giáo dục trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, quản lý sau cai 

nghiện ma túy trong tình hình mới; thông tin về những thủ đoạn, hậu quả do ma túy 

mang lại để nhân dân cảnh giác, tình hình hoạt động tư vấn công tác cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, địa điểm tư vấn cai nghiện ma túy tại cộng 

đồng… 

 - Sở ban hành Công văn chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, hệ thống 

truyền thanh cấp huyện, cấp xã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt 

động thông tin, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy nhằm nâng 

cao nhận thức của nhân dân về tác hại của ma túy và những hệ lụy do ma túy gây 

ra, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần. 

 - Sở phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn tuyên truyền về 

phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người và thanh thiếu niên vi 

phạm pháp luật cho khoảng 50 học viên là phóng viên các cơ quan báo chí, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh, công chức, viên chức phụ trách các trang tin điện tử thành 

phần và công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh cấp huyện. 

Phối hợp với Ban Chấp hành chi đoàn cơ quan và các đơn vị liên quan tổ chức 06 

lớp tập huấn tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, thanh thiếu niên vi phạm pháp 

luật cho hơn 1.200 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, hội đoàn thể của xã, 

phường, thị trấn và các đối tượng khác. 

 - Duy trì và thường xuyên đăng tải, cập nhật các văn bản pháp luật; văn bản 

của Ban chỉ đạo 138 Trung ương và địa phương, đưa tin, bài phản ánh công tác cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật 

trên Website tuyên truyền của tỉnh được 15 tin tức, sự kiện; dành thời lượng thích 

hợp đăng phát lại các nội dung tuyên truyền trên lên Website, mạng xã hội cơ 

quan và màn hình, bảng điện tử tỉnh.  

 b) Các cơ quan báo chí trong tỉnh  

 
(1) Kế hoạch số 91/KH-STTTT ngày 26/4/2019; số 228/KH-STTTT ngày 28/11/2018; số 183/KH-

STTTT ngày 15/7/2016; số 649/STTTT-BCXB ngày 28/11/2016;Công văn số 554/STTTT-TTBCXB 

ngày 22/8/2019; số 218/STTTT-TTBCXB ngày15/5/2018; số 40/STTTT-TTBCXB ngày 10/01/2019; 

số 287/STTTT-TTBCXB ngày 23/4/2019; số 105/STTTT-TTBCXB ngày 31/01/2019; Số 247/KH-

STTTT ngày 16/10/2019; số 364/STTTT-TTBCXB ngày 23/5/2029; số 227/KH-STTTT ngày 

28/11/2019; số 138/ STTTT-TTBCXB ngày 23/4/2018….  
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 - Duy trì các chuyên trang, chuyên mục; dành thời lượng, diện tích phù hợp 

thực hiện đăng, phát nhiều tin, bài, phóng sự, ghi nhận để tuyên truyền nâng cao 

năng lực hoạt động của Hội đồng bảo vệ an ninh, trật tự cấp cơ sở trong quản lý 

đối tượng, quản lý địa bàn, chủ động nắm tình hình, điều kiện hoàn cảnh và tâm 

tư, nguyện vọng chính đáng của đối tượng để tư vấn, tham mưu, đề xuất với Ủy 

ban nhân dân cùng cấp giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, khắc 

phục khó khăn, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật; 

phát huy những thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại; 

kiềm chế sự gia tăng, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm; đổi mới, nâng 

chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia phòng, chống tội 

phạm. 

 - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn sản xuất tin, bài, phóng sự, phim 

tài liệu, tiểu phẩm đăng phát các thông điệp về phòng, chống ma túy, cai nghiện 

ma túy và quản lý sau cai nghiện. 

 - Xây dựng phóng sự tuyên truyền người thật, việc thật về cai nghiện ma 

túy thành công tái hòa nhập cộng đồng;… tăng thời lượng, tần suất thông tin về 

công tác phòng, chống ma túy trên các kênh truyền thông của Báo, Đài; hướng 

dẫn, giới thiệu các dịch vụ chăm sóc, điều trị, cai nghiện, hỗ trợ người nghiện ma 

túy, người sau cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy và tại cộng đồng; giới 

thiệu kinh nghiệm, điển hình tiên tiến, các mô hình mới, hiệu quả trong công tác 

phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. 

 c) Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, tọa đàm… nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển 

khai thực hiện cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; tuyên truyền 

nhận thức đúng vai trò của từng cấp, từng ngành, đề cao tinh thần chủ động sáng 

tạo của chủ thể, tích cực huy động và khuyến khích sự tham gia của các đoàn thể, 

các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng dân cư… thực hiện phổ biến tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng; tuyên truyền vận động các doanh 

nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ việc làm 

cho đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả. 

 - Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện đến năm 2020; Kế hoạch tuyên 

truyền phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người và phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ năm 2019 và tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức trong 

toàn Ngành và công chức Văn hóa – Xã hội, cán bộ truyền thanh ở xã, phường, 

thị trấn. 

 - Lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các phong trào, cuộc vận động 

đang được triển khai thực hiện tại địa phương: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”… 
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 - Hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã thực hiện tuyên truyền, tiếp 

sóng đài tỉnh, đài Trung ương các nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật, về 

phòng, chống ma túy và điều trị cai nghiện, quản lý sau cai cho người nghiện ma 

túy. Thông tin việc các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu 

và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện; quan tâm, giúp đỡ về vật chất, 

tinh thần cho những người cai nghiện thành công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 

có ý chí vươn lên ổn định cuộc sống, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Trung bình 

mỗi Đài Truyền  thanh cấp huyện có 36/ tin, bài, phóng sự, ghi nhận/năm. Có một 

số Đài Truyền thanh cấp huyện còn phối hợp với công an địa phương và các ngành 

liên quan xây dựng nhiều nội dung phát trên Chuyên mục “Vì an ninh tổ quốc” 

định kỳ hàng tuần của Đài huyện. 

 3. Phương hướng 

 Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn các 

các quan báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, hệ thống Truyền thanh cơ sở trên 

địa bàn tỉnh tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền điều trị cai 

nghiện, quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian 

tới. 

 Trên đây là báo cáo kết quả tuyên truyền thực hiện công tác cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020, Sở Thông tin và 

Truyền thông báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 
GIÁM ĐỐC 

 
- Sở LĐ-TB&XH; 

- GĐ & PGĐ Sở; 
 

- Lưu: VT, BCXB.  
  
  

 Đoàn Thanh Bình 
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