
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 14 tháng 3 năm 2017

V/v tăng cường tuyên truyền xóa bỏ
cây có chứa chất ma túy năm 2017

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 1728/UBND-KT ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh
về việc tăng cường công tác chỉ đạo xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2017,
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về tệ
nạn ma túy, hiểm họa của tội phạm ma túy; về công tác phòng, chống ma túy,
đặc biệt tại các thôn, bản miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Tuyên truyền vận động người dân tự giác thực hiện việc xóa bỏ diện tích
trồng cây có chứa chất ma túy, không trồng cây có chứa chất ma túy và hỗ trợ
các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý các đối tượng
cố tình tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Đưa tin, bài phản ánh công tác biểu dương, khen thưởng các cá nhân, gia
đình thực hiện tốt việc xóa bỏ cây có chứa chất ma túy; công tác triển khai hỗ
trợ vốn đầu tư, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi giúp người dân tại
vùng trọng điểm có nguy cơ tái trồng cây có chứa chất ma túy xóa đói, giảm
nghèo, nâng cao đời sống và sản xuất của các cơ quan chức năng tại địa phương
và trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện

- Các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội
dung trên.

- 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.
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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 cấp huyện
gửi VB điện tử);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở NN&PTNT (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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