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Ninh Bình, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3814/KH-BCĐDS ngày 14/10/2021 của Ban Chỉ đạo 

dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai 

thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch và Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025, 

Sở Văn hoá và Thể thao xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch số 157/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình và Kế hoạch số 

3814/KH-BCĐDS ngày 14/10/2021 của Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã 

hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy 

giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý trong lĩnh vực 

văn hóa, thể thao góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. 

3. Việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy phải đảm bảo 

tính thiết thực, hiệu quả, đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục về 

phòng, chống ma túy trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên của 

các đơn vị trong ngành. 

 II. NHIỆM VỤ  

 1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh 

và các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trong cán bộ, nhân viên của 

cơ quan, đơn vị. 

 2. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, nhân viên và các biện pháp ngăn ngừa 

vi phạm quy định phòng, chống ma tuý; phát hiện xử lý kịp thời cán bộ, nhân viên vi 

phạm. 

 3. Các đơn vị sự nghiệp của Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền 

phòng, chống ma tuý với các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

 4. Các phòng của Sở theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo thực 

hiện, triển khai công tác phòng, chống ma tuý thông qua các hoạt động chuyên môn 

của ngành. 
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5. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong các 

hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở: 

1.1. Phòng Quản lý Văn hóa 

Đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố triển khai thực hiện 

chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 và tổng hợp báo cáo theo đúng 

quy định. 

1.2. Phòng Nếp sống văn hóa và gia đình 

Lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong việc hướng 

dẫn thực hiện công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”. 

1.3. Thanh tra Sở 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động kinh doanh dịch 

vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh. 

1.4. Thư viện tỉnh 

Triển khai lựa chọn, trưng bày sách về đề tài ma tuý, phòng, chống ma túy tại 

tủ sách đơn vị và lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trong hoạt 

động phong trào cơ sở của đơn vị. 

1.5. Trung tâm Văn hóa tỉnh 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng gắn với tuyên truyền 

về công tác phòng, chống ma túy; phát động cuộc thi sáng tác, trưng bày, triển lãm 

tranh cổ động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống ma túy. 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trước các buổi chiếu 

phim lưu động. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh các huyện, thành phố 

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, phường, thị trấn: 

+ Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

ma túy, về tác hại của các loại ma túy, trong đó tập trung vào các khu vực, địa bàn 

trọng điểm, phức tạp và nhóm có nguy cơ cao như học sinh, sinh viên, người lao động 

tự do hoặc không có nghề nghiệp ổn định. 
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+ Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống 

ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” hàng năm. 

- Hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền trực quan, lồng ghép nội dung tuyên truyền 

phòng, chống ma túy trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động tại 

các Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng; ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 

2021 - 2025 của Sở, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố cụ thể hoá 

nội dung phòng, chống ma tuý tại kế hoạch này trong chương trình, kế hoạch công 

tác năm của từng đơn vị và tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao (qua 

phòng Quản lý Văn hóa, email: phongnvvhnb@gmail.com) để Sở tổng hợp báo cáo 

theo quy định với thời gian cụ thể như sau: 

+ Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 10 tháng 5 hàng năm. 

+ Báo cáo năm: Trước ngày 20 tháng 10 hàng năm./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở VH&TT; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT  

và Truyền thanh các huyện, Tp; 

- Lưu: VT, QLVH. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 
 

Nguyễn Mạnh Cường 
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