
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

   

Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính 

sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày        tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Kế hoạch số 2805/KH-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021 - 2025, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan: 

1. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma 

túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021; các kỹ 

năng phòng ngừa ma tuý cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; hậu quả và tác 

hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, nhất là 

các loại ma tuý tổng hợp, chất hướng thần mới. 

- Tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống 

ma tuý; hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện và cai nghiện ma tuý xoá bỏ mặc cảm, quan 

tâm bố trí việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, trở 

thành những công dân có ích cho xã hội. 

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh 

cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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