
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 19 tháng 12 năm 2016

V/v tuyên truyền về công tác quản lý, cai nghiện
trong cơ sở cai nghiện ma túy

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 9574/UBND-KGVX ngày 25/11/2016 của UBND
tỉnh về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác
quản lý, cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy, Sở Thông tin và Truyền thông
hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về công

tác cai nghiện ma túy, đổi mới công tác cai nghiện ma túy như: Luật Phòng,
chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy;
Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020;
Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo
công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;
Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban
hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm
2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Xem nội dung văn bản tại địa chỉ:

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mo
de=detail&document_id=80180;

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?c
lass_id=1&mode=detail&document_id=70877;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2596-QD-
TTg-nam-2013-doi-moi-cong-tac-cai-nghien-ma-tuy-Viet-Nam-2020-
218020.aspx;

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?c
lass_id=509&mode=detail&document_id=178228;

http://www.khanhhoa.gov.vn/ArticleId/3aa501d9-0c3b-43b1-b13e-
bbc3e9a9aa63/tuyen-truyen-ke-hoach-thuc-hien-de-an-doi-moi-cong-tac-cai-
nghien-ma-tuy-den-nam-2020-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa.
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- Tuyên truyền về đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng; vận
động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác các đối tượng, tụ
điểm, điểm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy; nâng cao vai trò, trách
nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con, cháu tham gia phòng, chống ma túy.

- Tăng cường đưa tin về công tác triển khai mô hình điểm tư vấn, chăm
sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng; các cơ sở điều trị bằng thuốc
Methadone cho người nghiện trên địa bàn tỉnh; các hoạt động chỉ đạo, điều
hành, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong công tác phòng,
chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy tại địa phương; biểu dương các mô hình,
cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy.

- Tiếp tục tuyên truyền theo hướng dẫn của Sở tại Công văn số
1560/STTTT-TTBCXB  ngày 07/11/2016 về việc tuyên truyền Kế hoạch triển
khai mô hình điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

2. Tổ chức thực hiện
- Các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức tuyên truyền nội dung trên với

nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức

tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài
Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (Đài TT-TH các huyện,
TX, TP gửi VB điện tử);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở LĐTBXH (VB điện tử);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP
(VB điện tử);
- Cổng TTĐT tỉnh (VB điện tử);
- Lưu: VT, TTBCXB. Phạm Duy Lộc
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