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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tuyên truyền về cai nghiện ma túy và quản lý 

sau cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 650/KH-UBND, ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về 

cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau: 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN. 

 1. Công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện 

 - Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm tổ chức quán triệt, 

triển khai tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

Đồng thời, Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, 

lồng ghép tuyên truyền công tác công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện ma túy với nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của ngành và của từng đơn vị, cụ thể:1 

 - Chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố xây dựng nội dung 

tuyên truyền; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy. 

 2. Công tác tuyên truyền 

2.1. Nội dung tuyên truyền 

 - Trong năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch, 

hướng dẫn các 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 về nội dung tuyên truyền 

công tác phòng, chống ma túy nói chung và công tác cai nghiện ma túy và quản lý 

                                           
 1 Kế hoạch số 457/KH-SVHTTDL ngày 24/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu về 

việc tuyên truyền cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ;Kế hoạch 

số 552/KH-SVHTTDL, ngày 08/4/2022 về Triển khai tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/ AIDS, ma túy, mại 

dâm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022; Công văn số 937/SVHTTDL-TTr, ngày 14/6/2022 về việc báo 

cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 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; Công văn số 822/SVHTTDL-TTr, ngày 27/5/2022 về việc triển khai 

Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày "Quốc tế phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma 

túy" năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu,..  
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sau cai nghiện ma túy nói riêng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, 

cụ thể như sau:2   

- Tuyên truyền tác hại của việc sử dụng ma túy và nghiện ma túy để người 

dân có đủ kiến thức, giải pháp phòng tránh; phổ biến các quy định của pháp luật về 

công tác cai nghiện và quản lý sau cai; tuyên truyền nâng cao nhận thức, giảm kỳ 

thị phân biệt đối xử đối với người nghiện được triển khai tới từng thôn bản, từng 

gia đình, người dân về tác hại của nghiện ma túy và lợi ích của cai nghiện. Tuyên 

truyền, vận động già làng, trưởng bản, người đứng đầu dòng họ tham gia vận động 

người người nghiện và gia đình cam kết tham gia chương trình cai nghiện tại cộng 

đồng với thông điệp “thoát nghiện để thoát nghèo”, vận động người nghiện tự 

nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp. Tuyên truyền gương điển hình 

tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào vận động, giúp đỡ người 

nghiện ma túy cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. 

- Chú trọng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hướng về cơ sở, đặc biệt là 

vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khu vực biên giới nhằm tuyên truyền 

đến đông đảo nhân dân nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt 

động lừa đảo tinh vi của nhiều loại hình tội phạm mới. 

2.2. Hình thức tuyên truyền 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố thực hiện tuyên 

truyền và lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

tuyên truyền lưu động, băng rôn, khẩu hiệu, chiếu phim lưu động, biểu diễn 

nghệ thuật chuyên nghiệp.  

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền  hình huyện, 

hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng loa xe thông tin lưu động, chiếu bóng 

vùng cao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, băng rôn, khẩu hiệu,… 

- Tuyên truyền công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma 

túy tới toàn thể cán bộ, viên chức tại các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, 

công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ, bộ phận chuyên môn, các trạm phát sóng ,.. 

 

                                           
2Luật Phòng, chống ma túy 2021; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai 

nghiện ma túy và quản lý sau nghiện ma túy; Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 quy định cơ sở y tế đủ 

điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; Quyết định số 

1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-

2025;  Kế hoạch số 3237/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; 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 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, 

chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; 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,..  
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- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện ma túy thông qua các hoạt động: Tuyên truyền về cơ sở, hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, câu chuyện thông tin, triển lãm, băng rôn, tuyên truyền bằng xe 

thông tin lưu động, chiếu phim, phóng sự, tài liệu,... Tuyên truyền miệng ở nơi 

công cộng, các cụm dân cư đông người nội dung về phòng, chống mại dâm tại 

gia đình và cộng đồng dân cư. 

- Gắn việc tuyên truyền về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma 

túy với tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo 

dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư với 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” nhằm giảm thiểu số người cai nghiện ma túy tái 

nghiện dẫn đến nguy cơ mắc, lây truyền các bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS 

tại cộng đồng  nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc phòng, chống 

ma túy và cai nghiện, quản lý sau cai nghiện. 

 - Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong việc tuyên 

truyền thực hiện công tác phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các chương trình biểu diễn 

nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, phối hợp với Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, 

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị trong công tác tuyên truyền phòng 

chống các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh.   

2.3. Kết quả tuyên truyền:  

 - Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm tổ chức việc 

tuyên truyền phòng, chống ma túy nói chung và công tác công tác cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng đến toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động trong toàn ngành thông qua các cuộc hội nghị sơ kết, tổng 

kết, các đợt hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tỷ lệ công chức, 

viên chức, người lao động được tuyên truyền về công tác cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy đạt 100%. 

 - Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tuyên truyền và 

lồng ghép tuyên truyền về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện 

ma túy tại 12 buổi chiếu phim lưu động với 1.180 lượt người xem; tuyên truyền 

bằng xe thông tin lưu động: 53lượt; tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, 

sinh hoạt văn hóa văn nghệ: 17 buổi; treo 165 băng rôn, khẩu hiệu; đăng 133 

tin, bài liên quan đến công tác công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện ma túy; tuyên truyền thông qua các cuộc họp cơ quan tại  các xã, 

phường, thôn bản; tuyên truyền bằng loa di động tại các thôn, bản: 610 lượt . 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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 1. Kết quả đạt được  

- Công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện công tác cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát 

sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh; 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, 

nhất là sự đồng tình, hưởng ứng của công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân các dân tộc trong tỉnh trong quá trình triển khai, thực hiện. 

 - Các hoạt động chuyên môn của Ngành tiếp tục nhận được sự quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch sự linh hoạt chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở; sự phối hợp chặt chẽ 

của 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 nên công tác tuyên 

truyền về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy đã được đẩy mạnh, 

tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp 

phần kiềm chế, làm giảm tỉ lệ tội phạm, tỷ lệ tái nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.  

 - Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, công chức, viên chức tại các 

phòng, đơn vị trong công tác tuyên truyền về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện ma túy được chú trọng.  Nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền tiếp 

tục được đổi mới. Trong năm 2022, toàn ngành không có trường hợp vi phạm pháp 

luật về công tác phòng, chống ma túy. 

 2.  Tồn tại, hạn chế 

 - Công tác tuyên truyền chủ yếu lồng ghép vào các hoạt động tuyên truyền 

phục vụ nhiệm vụ chung của ngành nên thời gian tuyên truyền chưa nhiều. 

 - Tài liệu tuyên truyền về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma 

túy chưa phong phú nên nội dung và chất lượng tuyên truyền chưa cao.  

 3. Nguyên nhân 

 Tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, kinh phí phục vụ cho các 

hoạt động tuyên truyền hạn chế đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 1. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh cân 

đối kinh phí cấp cho hoạt động tuyên truyền về cai nghiện ma túy và quản lý sau 

cai nghiện ma túy cho các 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 (đặc biệt 

là các huyện có địa bàn trọng điểm và khu vực biên giới) để công tác tuyên truyền 

đạt hiệu quả cao hơn. 
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2. Xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện ma túy của tỉnh để cơ quan chuyên môn thực hiện tuyên truyền với nội 

dung thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đối 

với công tác tuyên truyền về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi người công dân đối với công 

tác về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. 

3. Tiếp tục đổi mới, sử dụng linh hoạt các biện pháp, loại hình tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng vùng, từng đối tượng trong đó tập 

trung vào các khu vực, địa bàn phức tạp, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình, nhà trường và toàn xã hội; tiếp tục triển khai lồng ghép hoạt động 

tuyên truyền về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy vào các nội 

dung tuyên truyền của ngành nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

các cơ quan và nhân dân các dân tộc về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau 

cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. 

4. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trọng tâm là xây dựng 

gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa có lồng ghép công tác phòng, chống tội 

phạm về ma túy. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, 

chống ma túy (tháng 6), ngày “Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân 

phòng, chống ma túy” (ngày 26/6).  

 Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu  của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 

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

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh ( B/c); 

- Đ/c Giám đốc Sở ( B/c); 

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

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

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TTr.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

Trần Mạnh Hùng 
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