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KẾ HOẠCH 

Triển khai tuyên truyền phá nhổ cây thuốc phiện  

trên địa bàn Lai Châu niên vụ 2022 - 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3269/KH-UBND ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về kế hoạch vận động, tuyên truyền phá nhổ cây thuốc phiện 

trên địa bàn Lai Châu niên vụ 2022 - 2023.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai tuyên truyền, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển mạnh mẽ trong công tác lãnh, 

chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

Nhân dân đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trồng, tái trồng cây 

thuốc phiện. 

- Tích cực tuyên truyền phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, triển 

khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy góp phần kiềm 

chế sự gia tăng, ngăn chặn tình trạng trồng, tái trồng cây thuốc phiện, tiến tới đẩy 

lùi tình trạng nghiện thuốc phiện, giảm tệ nạn ma túy, xóa các điểm phức tạp về 

bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, tạo môi trường xã hội lành 

mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, 

tránh phô trương, hình thức; đa dạng các hình thức tuyên truyền với phương châm 

hướng về cơ sở, sát cơ sở. 

- Nội dung tuyên truyền cần đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp 

với từng địa bàn, từng đối tượng. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

 - Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, đặc biệt là Kết luận số 31-KL/TU, ngày 23/02/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn 
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tỉnh Lai Châu đến năm 2025; Kế hoạch số 224/KH-UBND, ngày 13/8/2021 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

tiếp tục thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến 

năm 2025; Kế hoạch số 3086/KH-UBND, ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU, ngày 01/11/2019 của 

Tỉnh ủy về 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. 

- Tích cực tuyên truyền những mục tiêu cụ thể trong công tác phòng, chống 

ma túy, tác hại của ma túy; tuyên truyền Nhân dân không trồng cây có chứa chất 

ma túy, hướng người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm ổn định và nâng cao 

đời sống tại các địa bàn phức tạp về trồng cây thuốc phiện. 

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống ma túy; tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội gắn với đẩy 

mạnh tuyên truyền các dịch vụ chăm sóc, điều trị, cai nghiện, các mô hình điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone giảm nhu cầu sử 

dụng ma túy trên địa bàn. 

- Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; tuyên truyền phát huy vai trò của trưởng dòng họ, người có uy tín trong công 

tác vận động, tuyên truyền người dân không trồng cây thuốc phiện. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại các 

buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên, trên cổng thông 

tin điện tử ngành … 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các hoạt động: Tuyên truyền 

về cơ sở, hoạt động văn hóa, văn nghệ, câu chuyện thông tin, triển lãm, băng zôn, 

tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động tổng hợp, phát thanh, truyền hình, chiếu 

phim phóng sự, tài liệu... Tuyên truyền miệng ở nơi công cộng, các cụm dân cư 

đông người nội dung về việc không trồng và tái trồng cây thuốc phiện tại gia đình 

và cộng đồng dân cư. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các nội dung của phong trào 

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

bảo vệ an ninh tổ quốc”. 

3. Thời gian tuyên truyền 

 Thời gian thực hiện kế hoạch bắt đầu từ ngày 05/9/2022 đến ngày 20/4/2023 

được chia làm 02 đợt: (Đợt I, từ ngày 05/9/2022 đến ngày 15/12/2022; Đợt II, từ 

ngày 16/12/2021 đến ngày 15/4/2023) 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra Sở 

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên 

truyền phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn Lai Châu niên vụ 2022-2023.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát chặt chẽ các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, không để 

phát sinh tệ nạn xã hội. 

- Chủ trì, phối hợp tham mưu tổng hợp, xây dựng các báo cáo của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch để báo cáo cấp trên theo yêu cầu. 

2. Văn phòng Sở   

Kịp thời đăng tải tin, bài ảnh tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy; 

phòng ngừa và phá nhổ cây thuốc phiện trên trang thông tin điện tử của ngành: 

http://svhttdl.laichau.gov.vn/. 

3. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả nội dung 

Kế hoạch này. 

4. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  

- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động… về hiệu quả 

công tác phòng, chống ma túy, phòng ngừa và phá nhổ cây thuốc phiện tại các cụm 

dân cư đông người, các trục đường giao thông quan trọng. 

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các buổi phục vụ tuyên truyền ở cơ sở; 

chú trọng tuyên truyền tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, những địa bàn phức 

tạp về trồng cây thuốc phiện. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, hội thi về chủ đề phòng chống ma túy; phòng, chống tội 

phạm và các tệ nạn xã hội… Tuyên truyền hưởng ứng các đợt cao điểm về phòng, 

chống ma túy. 

5. Thư viện tỉnh 

Tổ chức tuyên truyền, triển lãm giới thiệu sách, báo đến độc giả; đăng tải tin, 

bài, ảnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, tác hại của trồng cây thuốc phiện; các 

hình ảnh phá nhổ cây thuốc phiện trên trang: http://thuvien.laichau.gov.vn/. 

6. Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở  

http://thuvien.laichau.gov.vn/
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- Tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 

quản lý nội dung của Kế hoạch này. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp giữa các phòng, các đơn vị sự 

nghiệp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND cấp huyện triển khai thực hiện hiệu quả 

Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền phá nhổ cây thuốc 

phiện trên địa bàn Lai Châu niên vụ 2022 - 2023. Yêu cầu các phòng, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo 

(Báo cáo đợt 1, trước ngày 15/12/2022; báo cáo tổng kết, trước ngày 15/4/2023) 

về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Thanh tra Sở), đồng thời gửi file mềm 

theo địa chỉ: ptt.sovhttdl@laichau.gov.vn. để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.   

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c); 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các 

huyện, thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử Sở VHTTDL;  

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 
 

 

Trần Mạnh Hùng 
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